
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa/Technik Pojazdów Samochodowych 

Chemia - 5.05.2020 r. 

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności o systematyce związków nieorganicznych. 

Systematyka związków nieorganicznych 

1.W wyniku prażenia skały wapiennej powstają dwa tlenki. Jeden z nich, nazywamy wapnem 

palonym, po zmieszaniu z wodą tworzy wapno gaszone. Wapno gaszone pozostawione na dłuższy 

czas w otwartym pojemniku twardnieje, ponieważ pochłania tlenek węgla (IV) z powietrza. Napisz 

równania 3 reakcji chemicznych zachodzących w opisanym procesie. (0-3) 

 

2. Podkreśl najmocniejszy kwas w każdym z podanych zestawów.  (0-4) 

a)HClO2, HClO3, HClO4 

b) HNO3, HNO2, H3PO4 

c) H3PO4, H2SO4, H2SO3 

d) HF, HCl, HI 

3. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków metali. (0-1) 

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

4. Napisz równania reakcji otrzymywania tlenków o podanych wzorach wybranym sposobem. (0-2) 

CaO 

Na2O 

5. Wypisz 4 wzory sumaryczne wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie. (0-1) 

 

6. Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku magnezu trzema sposobami. (0-3) 

 

7. Podziel sole o podanych wzorach na sole obojętne, wodorosole i hydroksosole.(0-3) 

MgCl2,  BaHPO4, Cu2CO3(OH)2, ZnBr(OH),Na2HPO4, Na2CO3 

8. Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej podczas: (0-2) 

a) twardnienia zaprawy gipsowej 

b) prażenia gipsu 



9.Wypisz rodzaje skał wapiennych. Zapisz ich nazwy oraz wzory sumaryczne. (0-3) 

 

10. Wypisz rodzaje skał gipsowych. Zapisz ich nazwy oraz wzory sumaryczne. (0-2) 

 

11. Uzupełnij i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych. (0-3) 

Al+HCl  

ZnO + H3PO4 

H2 + N2 

12. Zapisz nazwę systematyczną hydratu o wzorze sumarycznym Na2SO4 · 10 H2O. (0-1) 

13.Uzupełnij zdanie. (0-1) 

Podczas rozcieńczania roztworu kwasu należy zawsze wlewać ……………………  do …………………………….. . 

14. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne następujących związków chemicznych. (0-13) 

CaO 

Al2O3 

Tlenek miedzi (I) 

Tlenek cynku 

Wodorotlenek żelaza (III) 

Wodorotlenek sodu 

Be(OH)2 

Li2O 

Siarczan (VI) żelaza (III) 

Chlorek magnezu 

NaHCO3 

MgCl(OH) 

NaH 

15. Podaj nazwy następujących kwasów. (0-10) 

HNO3 



HNO2 

HCl 

H2S 

HF 

H2SiO3 

HClO3 

H3PO4 

H2SO4 

H2SO3 

16. W powyższych kwasach podkreśl resztę kwasową oraz zapisz jej wartościowość. (0-10) 

17. Z powyższych kwasów wypisz wzory sumaryczne kwasów beztlenowych.  (0-2) 

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

innych skał i minerałów. 

a) roztwór fenoloftaleiny 

b) roztwór zasady sodowej 

c) kwas chlorowodorowy  

d) woda destylowana 

19. Cząsteczki wody w hydratach  są nazywane 

a) wodą krystalizacyjną  

b) wodą destylowaną 

c) wodą chemiczną 

d) wodą utlenioną. 

20. 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   

 

Zdjęcia proszę wysłać do dnia 5 maja 2020 r. do godziny 2000. 


