
Poziom 4 

 

Pytania przekrojowe: 

1. Zapisz równanie reakcji chemicznej kwasu chlorowodorowego z 

wodorotlenkiem sodu. Dobierz współczynniki. 

2. Zapisz wzór strukturalny kwasu azotowego(V) 

3. Zapisz wzór strukturalny kwasu fosforowego(V) 

4. Zapisz wzór strukturalny kwasu azotowego(III) 

5. Zapisz wzór strukturalny kwasu chlorowego(VII) 

6.  Podaj wzór sumaryczny kwasu węglowego 

7.  Podaj wzór sumaryczny kwasu azotowego(III) 

8. Podaj wzór sumaryczny kwasu fosforowego(III) 

9. Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu  siarkowodorowego 

10. Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu fosforowego(V) 

11. Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu węglowego 

12. Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu azotowego(III) 

13.  Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu chlorowego(I) 

14. Podaj wzór anionu reszty kwasowej kwasu krzemowego(IV) 

15.  Określ charakter chemiczny tlenku fosforu(V) 

 

Zadania rachunkowe: 

 

1. Podaj stosunek liczbowy poszczególnych atomów w kwasie fosforowym(V) 

2. Podaj stosunek liczbowy poszczególnych atomów w kwasie fosforowym(III) 

3. Podaj stosunek liczbowy poszczególnych atomów w kwasie azotowym(V) 

4. Atomów, którego pierwiastka jest najwięcej w 10 cząsteczkach kwasu 

siarkowego(IV)? 

5. Atomów, którego pierwiastka jest najwięcej w 0,5 cząsteczki kwasu 

fosforowego(III)? 

6. Atomów, którego pierwiastka jest najwięcej w cząsteczce kwasu 

siarkowodorowego? 

7. Rozpuszczono 10g tlenku azotu(V) w 70g wody destylowanej. Jakie jest 

stężenie otrzymanego roztworu? 

8. Rozpuszczono 5g tlenku chloru(V) w 70g wody destylowanej. Jakie jest 



stężenie otrzymanego roztworu? 

9. Rozpuszczono 15g tlenku fosforu(V) w 50g wody destylowanej. Jakie jest 

stężenie otrzymanego roztworu? 

10. Podaj wzór sumaryczny kwasu, którego masa wynosi 81u, a wodór stanowi 

nieco ponad 1% masy.  

Dylemat mistrza:  

 

1. Podaj wzór sumaryczny beztlenowego kwasu, który w cząsteczce zawiera 

atom fluoru 

2. Podaj wzór sumaryczny kwasu krzemowego(IV) 

3. W jaki sposób wzrasta moc kwasów w okresie 

4. Siarka pali się niebieskim płomieniem, a wydzielający się gaz ma 

nieprzyjemną, duszącą woń.  Podaj wzór tlenku, który powstaje podczas tej 

reakcji spalania. 

5.  Zapisz równanie reakcji chemicznej tlenku glinu z kwasem 

chlorowodorowym 

6. Zapisz równanie reakcji chemicznej tlenku sodu z kwasem siarkowym(VI) 

7. Podaj trzy przykłady kwasów, które są nietrwałe 

8. Podaj trzy przykłady kwasów, które są trwałe 

9. Podaj klasyfikację kwasów uwzględniając zdolność utleniania 

 

 

 

 

Poziom 3: 

 

Pytania przekrojowe: 

 

1. Wymień trzy właściwości kwasu siarkowego(VI) 

2.  Podaj wzór sumaryczny kwasu bromowego(VII) 

3. Podaj wzór sumaryczny kwasu chlorowego(V) 

4.  Zapisz ogólny schemat reakcji dysocjacji kwasów beztlenowych 

5. Przedstaw metodę otrzymywania  kwasu siarkowodorowego 

6. Przedstaw metodę otrzymywania  kwasu chlorowodorowego 

7. Podaj klasyfikację kwasów uwzględniając obecność atomów tlenu w 



cząsteczce 

8. Na jaki kolor barwi się fenoloftaleina w roztworze kwasu 

chlorowodorowego? 

10. Na jaki kolor barwi się papierek wskaźnikowy w roztworze kwasu 

siarkowodorowego? 

11.  Przedstaw skład atomowy kwasu siarkowego(VI) 

12. Przedstaw skład atomowy kwasu fosforowego(III) 

 

Zadania rachunkowe: 

 

1. Podaj wzór kwasu, w którym siarka stanowi 39% masowych 

2. Podaj wzór kwasu, w którym siarka stanowi 33% masowych 

3. Podaj wzór kwasu, w którym chlor stanowi 41% masowych 

4. W 200cm3 wody rozpuszczono 0,5g chlorowodoru. Podaj stężenie 

procentowe otrzymanego kwasu.  

5. W 150cm3 wody rozpuszczono 7,5g bromowodoru. Podaj stężenie 

procentowe otrzymanego kwasu. 

6.  Ile gramów jonów S2- powstanie z dysocjacji 5g kwasu siarkowodorowego 

7. Ile gramów jonów H+ powstanie z dysocjacji 3g kwasu chlorowodorowego 

8. Ile gramów jonów SO4
2- powstanie z dysocjacji 10g kwasu siarkowego(VI) 

 

Dylemat mistrza: 

 

1. Podaj wzór sumaryczny kwasu cyjanowodorowego 

2. W jaki sposób wzrasta moc kwasów w grupie? 

3. Podaj wzór tlenku, który reagując z wodą tworzy nietrwały kwas siarkowy. 

4. W obecności jakiego katalizatora utlenia się tlenek siarki(IV) do tlenku 

siarki(VI)? 

5. Przedstaw metodę otrzymywania  kwasu azotowego(V) 

6. Na jaki kolor barwi się oranż metylowy w środowisku wody destylowanej z 

dodatkiem tlenku azotu(V)? 

7. Podaj produkt/y poniższej reakcji chemicznej 

P4 + 5O2   

8. Podaj produkt/y poniższej reakcji chemicznej 

P4O10 + 6H2O  



9. Oleum to stężony kwas siarkowy(VI) z rozpuszczonym w nim nadmiarem 

tlenku. Jaki to tlenek? 

10.  Podaj nazwę wskaźnika organicznego, który służy do identyfikacji kwasów 

 

Poziom 2: 

 

Pytania przekrojowe: 

 

1. Podaj wzór sumaryczny kwasu bromowego(I) 

2.  Zapisz równanie reakcji chemicznej odwodnienia kwasu azotowego(V) 

3. Przedstaw sumaryczne równanie dysocjacji kwasu siarkowego(VI) 

4. Przedstaw sumaryczne równanie dysocjacji kwasu chlorowodorowego 

5. Przedstaw sumaryczne równanie dysocjacji kwasu siarkowodorowego 

6. Przedstaw sumaryczne równanie dysocjacji kwasu chlorowego(V) 

7. Przedstaw metodę otrzymywania kwasu chlorowego(VII) 

8. Działanie stężonym kwasem chlorowodorowym na węglan wapnia powoduje 

wydzielanie się pęcherzyków gazu. Za pomocą jakiego odczynnika 

zidentyfikowałbyś ten gaz? 

 

Zadania rachunkowe: 

 

1.  Jaką masę ma roztwór kwasu siarkowego(VI) o gęstości 2g/cm3, który 

zajmuje objętość 200cm3 

2. Jaką gęstość ma roztwór kwasu azotowego(V) o masie 10g, który zajmuje 

objętość 300cm3 

3. Jaką objętość zajmie 30g roztworu kwasu chlorowego(V) o gęstości 1,5g/cm3 

4.  Ile gramów tlenku azotu(V) należało rozpuścić by uzyskać 200g roztworu o 

stężeniu 30% 

5. Ile gramów tlenku siarki(IV) należało rozpuścić by uzyskać 450g roztworu o 

stężeniu 11% 

6. Podaj masę roztworu, w którym rozpuszczono 15g tlenku kwasowego i 

otrzymano roztwór kwasu o stężeniu 14% 

7. Podaj masę roztworu, w którym rozpuszczono 20g tlenku kwasowego i 

otrzymano roztwór kwasu o stężeniu 5% 



 

Dylemat mistrza: 

 

1. Kwas siarkowy(IV) jest słabym kwasem. Udowodnij to stosując odpowiednie 

równania dysocjacji. 

2. Zapisz równanie reakcji chemicznej węglanu wapnia z kwasem 

chlorowodorowym 

3. Zapisz równanie reakcji chemicznej  węgla z kwasem siarkowym(VI) 

4. Zapisz równanie reakcji chemicznej miedzi z kwasem solnym 

5. Przedstaw etapy  dysocjacji kwasu fosforowego(V) 

6. Zidentyfikuj związek na podstawie opisu. 

Jest gazem powstającym w reakcji metalu szlachetnego ze stężonym kwasem 

azotowym(V) 

 

 


