
Ząnin porleiniesz trud roz||łiąz)wą'|ia lub prak$Laego ł!ko-
zrrdań zapropo owa }ch w niniejsz!łn zbio..'e, przetzltaj

;ę zofiieszczoną * fo.ili&le wprowad..lljącln,. Ab} nie micć kło-
ze zxo4,miefiic treści fudań i z.|var,ch w,|ich po|ecei, przlpo'
sobie znacze ie następująclch pojęć: atofu i jego ł|asa w!fuż,;r&
nostkach ''u''' piewiastek themicznJ (w stanie ,łoln!ł' i w związku

)' wi.|ząfiie chenicfle (z w}róź' ieniem ich tvów), ||!trtn"
,ść' wzór ŚumaryĆz,|! i stt ktnral ,' leakcja che iczną ot.aa sposo'
opi\ll' Do roz.pn.nonia in ,ń poięć hd:ie\z uvosabialry w tiakie

ia a!&rri.

Zadania testowe otwarte,
czy|l wyma8a'ące zaangazowania
w|asnej inwencji twórczej
zo 001-080
Zo.001 [0.3 pkt] Najprostszą metodą modelowania chemiczneso
je.|Źplikacja / la5toso\łdniem.amoprzylepn)ch |.rążl.dw f:buduj
mode] aplikacyjny trzech stanów skupienia mateńi.

zo-002 [o l pkt] Zaplanuj i pneqowadź doświadczenie. które
pozwo]i ci porównać objętość dwóch oddzielnie zmie.zonvch rów-
nych porcji: \łod) i a]koholu. 7 objęlos'cią mie.zanln} pońqa|ej ze
zmieszania tych substancji. Jako atkoholu możesz uzyć populame.
go rozpuszczalnika lakierniczego o nazwie denatuj'al lub załupio.
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nej w aptece gljĆćry }/d flnąĆeuĄ]cz ej ' kLóra takŻe jest alkoholem'

chociaż innego rodzaju'

Zo-003 [&-5 pkt] w wyniku zmieszania 1 dmr wody z 1 dm' eta-

nolu (akóhot; erylowego) otrzymujemy mniej niż 2 dml mieszani

ny. celem wyjaśnienia tego zjawiska zbuduj model apli]Gcyjny

mieszańa tych dwóch cieczy'

Zo-004 to-2 pkl] Szczególne znaczenie w rozwoju nauki miało

odkń'te w 1869 r EZez D' Mendelejewa prawo okesowej powta-

rzalności właściw;ści pierwiastków chemicznych' które z czasem

utrwaliło się w nazwie LIkład oklesowy pterwiastków' odszLkaj

w książce odpowiednie tablice.
Jaka wielkoś; pżyjęta obecnie za podstawę porządkowania.pier.

wias|ków nie była znana temu niekwestiowanemu odkrywcy?

Zo.005 [0-7 pkt] Centralnym składnikiem kaidego atomu jest je-

so iadro' Jestio struktura zbudowana z protonów (p) i neutronów

in). Li."ta plotono* w jądlze decyduje o tym' do jakiego pier.

wiastka na]eży dany atom.
Na załączonym schemacie znajdują się zaJysy jąder atomowycn

kilku pielwiastków z oznaczeniem liczby protonów RozpoznaJ

do jakich pierwiastków należą wyszczególnione w schemacle
jądra?

strdklura jąd.o atomu Śiarki :
ukł'd 16 p.olonów i 16 n€u(mnóv

f f i  ZU.00Ó lO-J pl ' l l  sumd | ic lby prolono$ i  neutronow.w Jądr/e

Ę) .ranouio ma' ie a(oml' '  Je\| |o md.a Wyraiana $ Jedno.|| 'acn..u .



0or-oso

nazywanych atomo\f)mi jednostktlni nasJ' oblicz, i]e neuEonów
zawierają jądla atomowę o poniższych wskaźnikach liczborvych:
a) 35 p; masajądra 80 u;
b) 38 p: masajądra 88 u'

w boJe 5 plerwia. l"ó!ł v}brdn}.h ued'ug na.ępu.rcepo pór)oó'u:
melal doskonaly J metal typowy + pierwiastek pośredni (metal
z pewnymi cechami niemetalu lub odwrouie) + niemetal typowl,
) niemeta] doskonały'

Fratmenl układU oklesowego pi €rwiastków

r-idia oddzieh]ąca potozenie
mdali Gbom l.tra) od
n,emE [ (sronr p rLva].
Żalaz.ń oDVr. za]ł)' pŹe7
pierł ńnki pośIeó i3

wskai dwie wspó]ne cechy pierwiastków o ljczbach alonrowychI
7 , 8 . 9 .

( 8rupy główne )
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:... Zo'009 [0 5 pktl Które z wymienionych
. w-- rendencję do tworzenia kationów, a które Clo. 

potas' brom. siarka' wapń' wodór?

pieNiastków mają
tworzenia anionów:

v ZO-010 L0-4 pktl W miejsce liter: (a), (b), (c), (d) wstaw nazwy
i symbole odpowiednich piefwiastków

(b)

waoslliczbye]e*tronóvva]encyjnycb

1 wodór 'ie ma Prydziału do okeś]onej grup}

Jak wynika Z tablicy. położenie konk]etnego pierwiastka jes1 uza.
leżnionę od rozmieszczenia elektronów w atomach naleŻących do
tego pierwiastka' wskaż 6 pierwiastków' których struktura elektro'
nowa uzasadni zgodność konk]etów z ujawnionymi za]eżnościami'

Zo.0rr I0 6 pkt] Załączona tablica unaocznia Siukturę e]eklro.
nolvą p]erwiastków Zestawionych w gTupy; zarazem wskazuje na
n e] ce i .h an|o, ,e. l ix  ń uk lad/ ie obe\o\ł)m'

struktura elektronoła pi€nviastkó' grup głó\Ynych v układzie
Ukresolvym piers iaśkdw
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zo-!1.f |0 2 pkt] Na załączonym rysunku przedstawiony jest
trójwymiarowy model atomu pewnego pierwiastka' Jaki pierwia.
stek reprezentuje przedstawiony model?

zo-o13 [0-' pkt] Na zalączonym rysunku przedstawiony jest
przekroj modelu atomu pewnego pierwiastka. Jaki pierwiastek
reprezentuje przedstawiony model? Iloma elektronami walencyjny-
mi dysponują atomy tego pierwiastka?

Mo{t€l opisywmego omu w p.ekrcju

]ą@ alomowe w olocrentu
e]ekronów lisatencyjnych

Zo.014 [0-4 pkt] Na Załączonym rysunku przedsrawiony j est lrój
wymiarowy model alomu pewnego pierwiastka. Jaki pierwiastek
reprezentde przedstawiony model oraz jakie ma właściwości ten
pierwiastek?



zo'0r5 [0 6 pkt] opisz proces pżedstawiony na załączonym
rysunku

z0-016 [04 pk] opisz Foces przedstawiony nA z.^łączaTym
rysunku
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Zo"017 |0 4 pk] Zbuduj metodą aplikacyjną modele cząsteczek:
H., o.. N.' C]'' uwzg]ędniając zlóżnicowany rozmial atomów
!eIr1 udz]al uiau "nia, 'omo$ePo $ kaŻoei c/ą. lec/ce'

{.\ ZU'U|8 U 'ł pklI Po.ILgLJ:r( . ię 5ymboIika chemic/nd opi./ pl/}.

l!!.J roczone zbiory modelj crqsteczek.

Zo-0r9 [0-6 pkt] w jakich jednostkach w1raża się masę atomów,
jonów i cząstęczek?

Zo.020 I0.1 pkt] oblicz masy cząsteczkowe llenu| dit1enu o2
i tri enu (ozonu) or' Masy atomowe odczytuje się z tablic. przy
czym w przypadku tlenu walto ją zapamiętać; masa atomowa
tlenu wynosi 16 u.

Zo.021 [0-4 pkt] Zbuduj metodą aplikacyjlą modele cząsteczek|
Pr j ss' uwzg]ędniając pełny udział wiązań atomowych i dwuwar
.|$owe u|ozenie alomó\ł $ obu c/4clec7ldcŁ

zo.022 L0 | pkt] oblicz masę cfąsteczkową substancji o wzo.
rze Pł

Zo.023 [0 2 pkt] cząsteczka siarK ss powyżej temperatury wTze.
nia rozpada się na cząsteczki s,. oblicz masy cząsteczkowe obu
odmian siarki.

zo.0z4 [0-3 pkt] Posługując się symboljką chemiczną opisz
przytoczone zb]ory modeli cząsteczek.
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0.025 [0 2 pkt] siarka ogrzana do stanu cieklego i gwałtownie
o,/ iebiond pIlez \Ą]an'e do,, imnei $od) tworzy maIeria] , ,bI iŻon}
do gurry'  z iawi\Lo !]umacf) s ię po|łs|a\^aniem dfugieqo Iar icU.ha

ll"'j;:,Tł:j"ii:'"- 
.iark]' ZbuduJ apIikac} in} ńoaiI tragmen

-Z9.02jrG-f Ńt| 7buduj melodq apl .acyjn" modele clastec/ekI
N\l r \L,.  uwlg|eclnIdJac zIÓżnicowany |)p qiĘzan i .oŻnice
w rozmlarach składowych elementów.

)';&ż.Y{#)
w*

8.ic-"b
(JJ -9i

bp


