
Karta odpowiedzi- gracz żółty. 

Pytanie Odpowiedź 

Podaj różnicę między współczynnikiem 
stechiometrycznym a indeksem 
stechiometrycznym. 

Współczynnik stechiometryczny określa liczbę 
cząsteczek a indeks stechiometryczny określa 
liczbę atomów w cząsteczce. 

Podaj numer okresu i grupy, do której należy 
pierwiastek o symbolu K. 

K- grupa 1 okres 4. 

Zapisz wzór sumaryczny tlenku siarki(IV). SO2 

Oblicz masę cząsteczkową związku o wzorze 
HNO3. 

63u 

Narysuj wzór strukturalny tlenku węgla(IV). 

 
Podaj równanie reakcji spalania miedzi. 2Cu + O2 -> 2CuO 

Zapisz równanie reakcji wymiany. 2 CuO + C -> 2Cu +CO2 

Narysuj model tlenku siarki(VI) zachowując 
odpowiednie rozmiary atomów. 

 
Zapisz konfigurację elektronową pierwiastka  
o symbolu Al. 

Al [2, 8, 3] 

Podaj trzy przykłady cząsteczek, których 
atomy powiązane są wiązaniem 
kowalencyjnym. 

H2 ; Cl2 ; N2 

Określ liczbę protonów, neutronów 
i elektronów atomu chloru. 

Cl- p+ =17; n0 = 18; e- =17 

Oblicz masę cząsteczkową tlenku węgla(II). 28u 

Podaj przykład jonu o ładunku ujemnym. Np.; S2- 

Podaj symbol i nazwę niemetalu stosowanego 
do produkcji zapałek. 

S- siarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta odpowiedzi- gracz czerwony. 

Pytanie Odpowiedź 

Podaj liczbę protonów, neutronów i elektronów 
atomu węgla.  

C- p+ =6; n0 =6; e- =6 

Podaj wartościowość chromu w tlenku o wzorze 
Cr2O3. 

III 

Określ typ wiązania jakim połączony jest atom 
sodu i atom chloru. 

Wiązanie jonowe 

Zapisz konfigurację elektronową kationu glinu. Al3+ [2, 8] 

Zapisz trzy równania reakcji analizy. 2H2O-> 2H2+O2 
CaCO3-> CaO+ CO2 

2N2O -> 2N2+ O2 

Narysuj model tlenku żelaza(III) uwzględniając 
odpowiednie rozmiary atomów.  
Oblicz, ile atomów tlenu zawierają cząsteczki 
tlenku krzemu(IV). 

6 atomów 

Napisz równanie reakcji rozkładu węglanu 
wapnia o wzorze CaCO3. 

CaCO3 -> CaO+ CO2 

Określ typ wiązania jakim połączą się dwa 
atomy chloru. 

Wiązanie atomowe (kowalencyjne) 

Wyjaśnij znaczenie pojęć liczba masowa i liczba 
atomowa. 

Liczba masowa to liczba, która stanowi sumę 
liczb protonów i neutronów. Liczba atomowa to 
liczba określająca, ile protonów znajduje się w 
jądrze atomu. 

Narysuj model tlenku węgla(II) zachowując 
odpowiednie rozmiary atomów.  

 
Oblicz masę cząsteczkową związku o wzorze 
H2SO4. 

98u 

Podaj konfigurację elektronową atomu siarki. S [2, 8,6] 

Zapisz równanie reakcji syntezy tlenku glinu. 4Al + 3O2 -> 2Al2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta odpowiedzi- gracz zielony. 

Pytania  Odpowiedzi 

Oblicz masę cząsteczkową związku o wzorze NaNO3. 85u 

Podaj przykład jonu o ładunku dodatnim. Np.; Na+ 

Zapisz równanie reakcji syntezy tlenku miedzi(II). 2Cu + O2-> 2CuO 

Oblicz masę cząsteczkową związku o wzorze Cl2O7. 183u 

Zapisz trzy równania reakcji łączenia. 2Mg +O2 -> 2MgO 
2H2 + O2 -> 2H2O 
2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3 

Narysuj model cząsteczki amoniaku zachowując 
odpowiednie rozmiary atomów. 

 
Podaj wartościowości pierwiastka o symbolu P. III, V 

Podaj trzy przykłady cząsteczek, których atomy 
powiązane są wiązaniem kowalencyjnym.  

H2 ; O2 ; Cl2 

Podaj trzy wartościowości pierwiastka o symbolu S. II, IV, VI 

Zapisz równanie reakcji pomiędzy tlenkiem miedzi(II) 
i węglem. 

2CuO +C-> 2Cu + CO2 

Oblicz masę cząsteczkową tlenku węgla(IV). 40u 

Podaj definicję prawa stałości składu i prawa 
zachowania masy. 

Prawo zachowania masy: masa 
substratów= masa produktów. Prawo 
stałości składu: stosunek masowy 
pierwiastków w związku chemicznym jest 
dla danego związku wielkością stałą. 

Narysuj model tlenku azotu(I) i tlenku azotu(II) 
zachowując odpowiednie rozmiary atomów.  
Narysuj model tlenku glinu(III) zachowując 
odpowiednie rozmiary atomów.  

 
 


