
CHEMIA 

 

Klasa II liceum – pytania egzaminacyjne 

 

1) Co określa zapis: 3s2. Co to są orbitale atomowe, jaki mają kształt ? Rodzaje orbitali. 

 

 2) Podaj konfiguracje elektronowe atomów i jonów: Ba  Ca2+  Br  Cl-   Mn 

     Do jakiego bloku energetycznego należą te pierwiastki ? 

 

3)  Co to jest hybrydyzacja ? Na dowolnym przykładzie omów hybrydyzację sp2. Jaką    

     Budowę mają cząsteczki, których budowę tłumaczymy hybrydyzacją sp2 atomu    

     Centralnego ? 

 

4)  Wytłumacz budowę cząsteczki N2. Jakie wiązania chemiczne występują w tej cząsteczce ? 

 

5) Wyjaśnij pojęcia: tlenek kwasowy, tlenek zasadowy, tlenek amfoteryczny. Podaj      

    odpowiednie równania chemiczne określające właściwości tych tlenków. 

 

6) Na przykładzie Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3;  Cr(OH)3  omów właściwości amfoteryczne                                     

tych wodorotlenków – wiedząc, że liczba koordynacyjna Zn, Cu, Al wynosi 4, a Cr wynosi 6. 

7) Zbilansuj równania oraz wskaż utleniacz i reduktor: 

 K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

 KMnO4 + HCl → Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O 

 KClO3 → KClO4 + KCl 

 HJO3 + HJ +H2SO4 → J2 + K2SO4 + H2O 

 Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO  + H2O 

8) a) Ile g CuSO4 należy zużyć, aby otrzymać 400 cm3 2-molowego roztworu tej soli w    

wodzie ?  

 b) Do 600 cm3 wody wsypano 40 g CuSO4 i otrzymano roztwór o gęstości d= 1,1 g/cm3. 

Oblicz stężenie molowe tego roztworu. 

c) Obliczyć stężenie % 0,5 molowego roztworu – wiedząc, że gęstość tego roztworu  

d = 1,15 g/cm3. 

d) W jakim stosunku wagowym należy zmieszać roztwór 20 % z 5 %, aby otrzymać  roztwór                              

10 % ? 

9) Zapisz, czemu jest równa szybkość reakcji chemicznej prostej i odwrotnej procesu: 

 N2 + 3H2 ↔ 2 NH3 



 2 SO2 ↔ 2 SO3 

 Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

10) Proces wyraża się równaniem: 

 2 SO2 + O2 ↔ 2SO3 

Jak zmieni się szybkość reakcji prostej i odwrotnej, jeśli ciśnienie reagentów wzrośnie 

dwukrotnie ? 

11) Wyjaśnij pojęcia: stała równowagi, stała dysocjacji. Zapisz wartość K dla procesów: 

 N2 + 3H2 ↔ 2NH3   HCl ↔ H+ + Cl- 

Powiedz, jakie warunki muszą być spełnione, aby stosować wzór Ostwalda α = 
c

k  

12) Proces wyraża się równaniem: 

 CO + H2O(g) ↔ CO2 + H2 

Stężenia początkowe wynosiły : [C0] = 0,4 mol/dm3
;   [H2O] = 0,6 mol/dm3  

Stała równowagi tego procesu wynosi 1. 

Oblicz stężenie równowagowe wszystkich reagentów. 

 

13) Proces wyraża się równaniem: 

 N2 + 3H2 ↔ 2NH3 

W stanie równowagi stężenia reagentów wynosiły: 

 [N2] = 2 mol/dm3;   [H2] = 3 mol/dm3;  [NH3] = 4 mol/dm3 

Oblicz stężenie początkowe: [N2] i [H2]. 

 

14) Co to jest rozpuszczalność substancji w wodzie ? Od czego zależy rozpuszczalność 

substancji ? 

15) Oblicz rozpuszczalność substancji w wodzie – wiedząc, że jej roztwór nasycony w danej 

temperaturze jest roztworem 20 %. 

16) Co to jest ogniwo ? Omów budowę i działanie ogniwa Daniella, Wolty, Leklanszego. 

Zapisz schematy tych ogniw i oblicz ich siłę elektromotoryczną. 



17) Do 400 cm3 wodnego roztworu CuSo4 włożono płytkę cynkową. W czasie procesu na    

płytce cynkowej wydzieliło się 8 g Cu. Oblicz stężenie molowe roztworu CuSO4 przed 

reakcją. 

18) Podaj wszystkie możliwe sposoby otrzymywania:  

 NaOH; KOH;  Ca(OH)2, Cu(OH)2; NH4OH 

19) Przedstaw równania dysocjacji stopniowej kwasów: H2SO4;  H3PO4. 

Nazwij powstałe aniony. Który z tych jonów według teorii Brönsteda może być i kwasem i 

zasadą ? 

20) Nazwij sole: 

 NANO3; NaNO3; K2S; K2SO4; K2SO3; Na3PO4; FePO4; Fe3(PO4)2 

21) Podaj wszystkie możliwe sposoby otrzymywania soli: 

 NaNO3; K2SO4; CaCl2; AlCl3; Al2(SO4)3; FePO4 

22) Podaj dowolny przykład reakcji zobojętniania I strącania osadu. (Równania reakcji zapisz 

cząsteczkowo i jonowo). Na czym polega reakcja zobojętniania ? 

23) Podaj charakterystykę litowców – np. sodu. 

24) Scharakteryzuj wapniowce. 

25) Omów najważniejsze właściwości chlorowców. 

26) Scharakteryzuj tlenowce. 

27) Gazy szlachetne i ich zastosowanie. 

28) Dokończ równania i nazwij kwasy: 

 

 H2 + ________      → HClO4 

H2 + ________      → HClO3 

H2 + _________     → HClO2 

H2 + _________      → HClO 

29) Podaj wszystkie możliwe sposoby otrzymywania wodorotlenku miedzi (II) – Cu(OH)2  i 

wodorotlenku żelaza (III) – Fe(OH)3. 

 

30) Jak dysocjują sole: Na2SO4; Ca(NO3)2, Al2(SO4)3; CuSO4, AlCl3; KCl 

 


