
 

    

    

    

    

    



 

 

  

Podaj ile: protonów, 
neutronów, elektronów mają 
atomy : magnezu oraz siarki. 

Napisz jaka jest liczba 
atomowa i masowa 

pierwiastków oznaczonych 
następującymi symbolami: 

Si, Mn, Fe. 

Ile powłok elektronowych 
mają atomy następujących 
pierwiastków: Na, Sn, Bi? 

Ile powłok elektronowych 
mają atomy następujących 
pierwiastków: Mg, Ba, Au? 

Podaj ile: protonów, 
neutronów, elektronów mają 

atomy : potasu oraz tlenu. 

Napisz jaka jest liczba 
atomowa i masowa 

pierwiastków oznaczonych 
następującymi symbolami: 

N, Cr, Ar. 

Określ, który z pierwiastków 
jest bardziej aktywny 
chemicznie: Na czy K? 

Określ, który z pierwiastków 
jest bardziej aktywny 
chemicznie: Br czy I? 

Podaj, ile elektronów 
walencyjnych mają 

następujące pierwiastki: Na, 
Mg, Ar. 

Podaj, ile elektronów 
walencyjnych mają 

następujące pierwiastki: Rb, 
Ca, N. 

Narysuj model atomu o 
liczbie atomowej Z=11 i 
liczbie masowej A=19. 

Narysuj model atomu o 
liczbie atomowej Z=8 i liczbie 

masowej A=16. 

Podaj liczbę atomową i 
masową pierwiastka, 

którego atomy mają po 7 
elektronów, 7 protonów i 7 

neutronów. 

Podaj liczbę atomową i 
masową pierwiastka, 

którego atomy mają po 13 
elektronów,  13 protonów i 

13 neutronów. 

Podaj nazwy następujących 
grup układu okresowego: 

grupy 3. oraz grupy 18. 

Podaj nazwy następujących 
grup układu okresowego: 

grupy 5. oraz grupy 17. 

Narysuj modele struktury 
izotopów wodoru. 

Pobaw się w eksperta, 
zwolennika energetyki 

jądrowej. Podaj jakich użył 
byś argumentów „za” jej 

używaniu. 

Pobaw się w eksperta, 
przeciwnika energetyki 

jądrowej. Podaj jakich użył 
byś argumentów „przeciw” 

jej używaniu. 

Określ budowę atomu i 
położenie w układzie 

okresowym pierwiastków 
chemicznych o liczbie 

atomowej 6. Jaki charakter 
ma ten pierwiastek? 



 

 

    

    

    

    

    



 

 

Ile pierwiastków znajduje się 
aktualnie w układzie 

okresowym? 

W jaki sposób porządkowane 
są pierwiastki w układzie 

okresowym? 

Jak nazywamy elektrony na 
zewnętrznej powłoce 

elektronowej? 
Co to są izotopy? 

Co to jest pierwiastek 
chemiczny? 

Od czego zależy szybkość 
przemieszczania się drobin w 

substancji? 

Jak wytłumaczysz czym jest 
atom? 

Wyjaśnij, dlaczego zapach 
( np. perfum) 

rozprzestrzeniony w jednym 
miejscu jest wyczuwalny w 

całym pomieszczeniu. 

Wyjaśnij, jak zbudowany jest 
atom. 

Co przedstawia liczba 
atomowa , a co liczba 
masowa pierwiastka 

chemicznego? 

Podaj definicję powłoki 
elektronowej. 

Wyjaśnij, dlaczego w ramach 
danej grupy rośnie promień 

atomu. 

Wyjaśnij, dlaczego w ramach 
danego okresu ze wzrostem 

numeru grupy maleje 
promień atomu. 

Położenie pierwiastka w 
układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych 
jest ściśle związane z 

budową jego atomów. 
Czemu odpowiada numer 

okresu, a czemu numer 
grupy? 

Co to jest 
promieniotwórczość? 

Powiedz, jak zmieniają się 
rozmiary atomów w ramach 

danego okresu. 

Jak nazywamy pionowe 
kolumny układu okresowego 
pierwiastków chemicznych? 

Elektrony krążące na 
ostatniej powłoce 

elektronowej atomu danego 
pierwiastka to … . 

Od czego i w jaki sposób 
szybkość poruszania się 

drobin ? 

Powiedz jak zmieniają się 
rozmiary atomów w ramach 

danej grupy. 



 

 

Jak nazywamy poziome 
rzędy układu okresowego 

pierwiastków chemicznych? 

Wyjaśnij, jak zmienia się 
aktywność chemiczna metali 

w układzie okresowym 
pierwiastków chemicznych. 

Wyjaśnij, jak zmienia się 
aktywność chemiczna 
niemetali w układzie 

okresowym pierwiastków 
chemicznych. 

Jak nazywamy poszczególne 
izotopy wodoru? 

Jakie znane są Ci dwa rodzaje 
promieniotwórczości? 

Opisz, na czym polega 
promieniotwórczość 

naturalna. 

Opisz, na czym polega 
promieniotwórczość 

sztuczna. 

Wskaż, jakie środki 
ostrożności należy zachować, 
aby chronić organizm przed 

skutkami różnego typu 
promieniowania. 

    

    

    


