
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa/Technik Pojazdów Samochodowych 

Chemia - 28.04.2020 r. 

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału „Systematyka związków 

nieorganicznych”. 

Powtórzę oraz utrwalę wiadomości dotyczące tlenków, wodorotlenków, wodorków, kwasów, soli 

oraz hydratów. 

Rozwiąż poniższą kartę pracy. 

1. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków niemetali. 

Na2O, N2O5, CaO, SO3, PbO2, SO2, K2O, CO2 

2. Uzupełnij tabelę. 

Wzór sumaryczny tlenku Nazwa systematyczna tlenku 

FeO  

 tlenek azotu (IV) 

Cu2O  

 tlenek żelaza (III) 

N2O5  

 tlenek miedzi (II) 

ZnO  

 tlenek glinu 

 

3. Tlenki metali można otrzymać m.in. w wyniku bezpośredniej syntezy z pierwiastków 

chemicznych, która przebiega według schematu: 

Metal + tlen              tlenek metalu 

Lub w reakcji analizy – termicznego rozkładu wodorotlenków: 

Wodorotlenek         T         tlenek metalu + woda 

Napisz równania reakcji otrzymywania tlenków metali o podanych wzorach sumarycznych 

podanymi sposobami: 

Fe2O3 

CuO 

Al2O3 

4. Napisz wzory sumaryczne związków pierwiastków chemicznych z wodorem. 

A) wodorek wapnia 

 B) wodorek potasu 

C) selenowodór 

D) amoniak 

5. Wypisz wzory sumaryczne wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie. 

6. Napisz wzory sumaryczne następujących wodorotlenków: 

a) wodorotlenek wapnia 

b) wodorotlenek litu 



c) wodorotlenek miedzi (II) 

d) wodorotlenek glinu 

7. Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku baru. 

8. Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 

Podczas rozcieńczania roztworu kwasu należy zawsze wlewać kwas do wody. 

9. Porównaj moc kwasów w podanych parach. 

a) HCl     HBr 

b) HNO3      H2CO3 

c) H2S      HCl 

10. Podziel sole o podanych wzorach na sole obojętne, wodorosole i hydroksosole. 

NaHCO3, CaCO3, KHSO4, CaCl(OH), Al2S3, AlSO4(OH), NaCl, Ca(H2PO4)2, FeBr(OH)2 

Sole obojętne: 

Wodorosole: 

Hydroksosole:  

11. Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej podczas: 

a) prażenia gipsu 

b) twardnienia zaprawy gipsowej 

c) twardnienia zaprawy wapiennej 

d) gaszenia wapna palonego 

12. Zadanie 2 str. 122 w podręczniku 

13. Zadanie 3 str. 122 w podręczniku 

14. Zadanie 6 str. 122 w podręczniku 

15. Zaznacz nazwę systematyczną hydratu o wzorze sumarycznym FeCl3 · 6 H2O 

a) chlorek żelaza (II) – woda (1/6) 

b) chlorek żelaza (III) – woda (1/6) 

c) chlorek żelaza (II) –woda (6/1) 

d) chlorek żelaza (III)- woda (6/1) 



16. Zaznacz nazwę odczynnika chemicznego, za pomocą którego można odróżnić skałę wapienną od 

innych skał i minerałów. 

a) roztwór fenoloftaleiny 

b) kwas chlorowodorowy 

c) roztwór zasady sodowej 

d) woda destylowana 

17. Cząsteczki wody w hydratach  są nazywane 

a) wodą chemiczną 

b) wodą destylowaną 

c) wodą krystalizacyjną 

d) wodą utlenioną. 

18. Zapisz barwę, jaką przyjmują: papierek uniwersalny, fenoloftaleina oraz oranż metylowy w 

roztworze kwasu oraz wodorotlenku. 

Wskaźnik kwasowo-zasadowy Kwasy Wodorotlenki 

Papierek uniwersalny   

Oranż  metylowy   

Fenoloftaleina   

 

19. Wypisz rodzaje skał wapiennych. 

20. Wypisz rodzaje skał gipsowych. 

 


