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Zadanie 15. 
Dysponując NaOH i H2SO4 zaproponuj sposób rozdzielania mieszaniny jonów Al3+, Mg2+, Ba2+. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………..…………………………………………. 
……………………….……………………………………………..……..……………………………...……
..….……………………….……………………………………………..…………………………………….. 
…….……………………….……………………………………………..…………………………………… 
 
Zadanie 16.  
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo 
F - jeśli jest fałszywa. 
  P/F 
1 Sól słabo rozpuszczalna może powstać po zmieszaniu niektórych roztworów soli dobrze rozpuszczalnych.  
2 Jony soli w roztworze wodnym ulegają hydratacji, a niektóre hydrolizie.  
3 Wodorosole ulegają dysocjacji etapowej, a wytworzone wodoroaniony są z reguły słabymi elektrolitami.  
4 Siarczan(IV) sodu w roztworze wodnym dysocjuje i hydrolizuje, a odczyn roztworu jest kwasowy.  
5 Krystaliczny chlorek sodu w wodzie ulega roztworzeniu, a utworzone jony są hydratowane przez dipole H2O.  
 
Zadanie 17. 
W tabeli znakiem (+) zaznacz sole reagujące z kwasem solnym lub roztworem wodorotlenku sodu. 

Wzór soli  Reaguje z HCl Reaguje z NaOH 
MgSO4   
CaCO3   
CsBr   
Fe(NO2)3   

Zadanie 18. 
Wpisz do tabeli wzory sumaryczne i nazwy soli, jakie mogą utworzyć podane kationy i aniony, po odpa-
rowaniu wody z roztworów wodnych. 
                              Kation  
Anion Cr3+ Fe2+ 

NO3
-   

PO4
3-   

SO4
2-   

 
Zadanie 19. 
Podaj stopnie utleniania wszystkich atomów w związku: Fe4[Fe(CN)6]3 oraz nazwę tego związku 
Fe:              Fe:            C:            N: 
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………….……... 
 
Zadanie 20. 
Dla podanego związku kompleksowego [Cr(NH3)6]2(SO4)3. 
a) Napisz nazwę: …………………………………………………………………...……….……………...… 
b) Określ atom centralny kompleksu ………………... i liczbę koordynacji …………………………...…… 
c) Napisz wzór jonu kompleksowego: ……………………………………………………………....………. 
 
Zadanie 21. 
Chlorek chromu(III) w zależności o środowiska tworzy różne kompleksy. 
W roztworze wodnym zachodzi reakcja:    CrCl3 + 6 H2O   [Cr(H2O)6]Cl3 
W ciekłym amoniaku zachodzi reakcja:      CrCl3 + 6 NH3   [Cr(NH3)6]Cl3 

                                                             Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010. 
 
a) Podaj nazwy utworzonych kompleksów: …………………………………………………………..…….... 
…………………………………………………………………………………………………………….…... 
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Informacja do zadań 36.-37. 
Podano dwa zapisy reakcji przebiegających w wodnych roztworach soli: 

I.  R- + H2O  HR + OH- 
II.  M+ + H2O  MOH + H+ 

 
Zadanie 36. 
Napisz, jakie procesy obrazują podane zapisy: 
I. ………………………………………………………………………………………………………………. 
II. ………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
Zadanie 37. 
Spośród podanych związków: BaCl2,  CaO,  CH3COOK,  NH4Br,  NaF,  H2S,  Cs2SO4  
wypisz te, dla których rozpiszesz równanie reakcji opisujące proces zobrazowany w informacji: 
I: ………………………………………………………………………………………………………….…… 
II: …………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Informacja do zadań 38.-39. 
Gdy rozpuszczamy w wodzie sól słabego kwasu i słabej zasady, oba składniki reagują z wodą i zachodzi 
sumaryczna reakcja: 

A- + BH+  HA + B 
Stałą równowagi takiej reakcji opisuje wzór:                K= Kw / Ka Kb 

        w którym Ka oznacza stałą dysocjacji słabego kwasu, a Kb – stałą dysocjacji słabej zasady. 
        Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2012. 
 
Zadanie 38. 
Napisz  
a) równanie reakcji obrazujące hydrolizę octanu amonu. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
b) jaki rodzaj hydrolizy przedstawia podane równanie:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 39. 
Korzystając z danych tabelarycznych oblicz wartość stałej równowagi tej reakcji. 
 
Zadanie 40. 
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo 
F – jeśli jest fałszywa. 
  P/F 
1 Reakcje jonowe przebiegają w roztworach wodnych między jonami, jonami i atomami oraz między jonami  

i cząsteczkami. 
 

2 Reakcja w roztworze wodnym zachodzi, gdy wytrąca się trudno rozpuszczalny osad.  
3 Reakcja jonowa między kwasem a zasadą zachodzi, gdyż powstaje słaby elektrolit – woda.  
4 Reakcja jonowa zachodzi, gdy metal mniej aktywny zanurzy się w roztworze soli metalu bardziej aktywnego.  
5 Reakcja jonowa zachodzi, gdy metal aktywny zanurzy się w roztworze kwasu o słabych właściwościach utle-

niających 
 

 
Zadanie 41. 
Napisz równania hydrolizy soli K2S, K2SO3, K2SiO3 w zapisie jonowym skróconym, pamiętając, że dwu-
wartościowy anion ulega hydrolizie stopniowej. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informacja do zadań 17.-18. 
Blaszkę bizmutową o masie 10 g zanurzono w 100 cm3 wodnego roztworu CuSO4 o stężeniu 1,2 mol·dm-3 
Gdy blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono, jej masa wyniosła 7,0 g.  
 
Zadanie 17. 
Napisz równanie reakcji w zapisie jonowym skróconym: ………………………………………………... 
Oblicz masy metali, które przereagowały.  

 
Zadanie 18. 
Oblicz stężenie molowe jonów metali w tym roztworze po wyjęciu płytek przy założeniu, że objętość 
roztworu nie uległa zmianie. 

 
*Informacja do zadań 19.-21. 
Dla porównania reaktywności dwóch metali do sześciu probówek zawierających roztwory wodne soli 
srebra(I), miedzi(II), cynku wprowadzono płytki wykonane z metali: Fe, Cu, Au, Zn, Ag, jak zobrazowano 
na rysunku. 

                  
 
*Zadanie 19. 
a) Napisz w zapisie jonowym równania reakcji oraz co zaobserwowano na płytce.  
Probówka Równanie reakcji Obserwacje: pojawił się 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

b) Porównaj aktywność metali i dla par metali w kolejnych probówkach zaznacz znakiem nierówności 
     metal aktywniejszy. 
………………………………………………………………………………….……………………….……. 
………………………………………………………………….……………………………………….……. 
 
*Zadanie 20. 
Podaj numery płytek, których masa: 
a) wzrosła: …………………………………………………………………………………………………... 
b) zmalała: ……………………………………………………………………………..……………….…… 
c) nie uległa zmianie: ……………………………………………………………………………………..… 
 
Zadanie 21. 
Do probówki oznaczonej numerem 1. zanurzono płytkę żelazną o masie 2 g. Po pewnym czasie zauważo-
no, że masa płytki zmieniła się o 0,5 g. Oblicz masę roztworzonego i wydzielonego metalu. 
 
Zadanie 22. 
Zaprojektuj doświadczenie pozwalające na porównanie aktywności chemicznej miedzi i cynku. Dyspono-
wano: probówkami, wodnymi roztworami: siarczanu(VI) miedzi(II), siarczanu(VI) cynku, siarczanu(VI) 
potasu, blaszkami: cynkową, miedzianą, kobaltową.  
Dokonaj wyboru niezbędnych materiałów i odczynników (wzory) i naszkicuj schemat rysunku. 
 



9. Metale i ich związki 
  

www.matchemg.pl 140 

Zadanie 11. 
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo 
F – jeśli jest fałszywa. 
 P/F 
1 Chrom pod wpływem rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) lub chlorowodorowego w atmosferze beztleno-

wej utlenia się do Cr2+, a w atmosferze tlenowej do Cr3+, które w roztworze zasady tworzą jon [Cr(OH)6]3- 
 

2 Chrom reaguje z fluorowcami, siarką i innymi niemetalami.  
3 W obecności stężonego H2SO4, stężonego i rozcieńczonego HNO3 chrom nie reaguje (pasywacja).  
4  W związkach chemicznych chrom występuje na stopniu utlenienia +II, +III, +VI.  
5 W miarę wzrostu stopnia utlenienia charakter chemiczny chromu zmienia się od kwasowego do zasadowego.  
 
Zadanie 12. 
Jon dichromianowy(VI) Cr2O7

2- jest utleniaczem związków nieorganicznych i organicznych.  Po dodaniu 
metanolu do zakwaszonego roztworu K2Cr2O7 obserwowano zmianę barwy z pomarańczowej na zieloną. 
Uzupełnij brakujący reagent. Współczynniki reakcji dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. 
a)  Zaznacz proces utleniania i redukcji. 

… CH3OH + … Cr2O7
2- + … H+  … HCOOH + …..…… + … H2O 

    ……………………………………………………………………………………………………………..             
    ………………………………………………………………………………………………………..…… 
    ………………………………………………………………………………………………………..…… 
    ………………………………………………………………………………………………………..…… 
b) Napisz wniosek dotyczący jonów chromu uczestniczących w reakcji: 

…………………………………………………………………………..…………………………..…….. 
    ……………………………………………………………………………..…………………………….... 
 
*Informacja do zadań 13.-14 
Podano potencjały standardowe półogniw 140i chr: 
MnO4

- + 8 H+ + 5 e-  Mn2+ + 4 H2O                 Eo=+1,52 V 
BrO3

- + 6 H+ + 6 e- Br- + 3 H2O                        Eo=+1,44 V 
Cr2O7

2-
 + 14 H+ + 6 e- 2 Cr3+ + 7 H2O              Eo=+1,36 V 

Cl2 + 2 e-  2 Cl-                                                 Eo=+1,36 V 
ClO- + H2O + 2 e- Cl- + 2 OH-                          Eo=+0,89 V 
SO4

2- + 2 H+ + 2 e- SO3
2- + H2O                        Eo=+0,20 V 

 
*Zadanie 13. 
Przeanalizuj potencjały standardowe półogniw redoks i wpisz do tabeli w kolumnie odpowiedź, czy jon 
Cr2O7

2- utleni jony podane w tabeli. 
Pytanie Utlenienie Odpowiedź 

 
 
Czy jon Cr2O7

2- utleni jony 

Mn2+ do MnO4
-  

Cl- do ClO-    
Br- do BrO3

-  
SO3

2-  do SO4
2-  

Cl- do Cl2  
 
*Zadanie 14. 
Jeżeli uznasz, że jon Cr2O7

2- utleni podany powyżej jon, to napisz równanie reakcji w zapisie jonowym-
skróconym. Współczynniki reakcji dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Informacja do zadań 15.-16. 
Wykonano trzy doświadczenia stosując następujące substancje:  
             CaCl2 (aq)       NaOH (aq)      K2CrO4 (aq)       HCl (aq)         NH4Cl(aq)        K3PO4 (aq) 
Każda z podanych substancji była użyta tylko jeden raz.  
Zapisano obserwacje: 

Probówka 1. Po dodaniu substancji roztwór zmienia barwę z żółtej na pomarańczową.  
Probówka 2. Po dodaniu substancji wydziela się drażniący gaz. 
Probówka 3. Po dodaniu substancji wytrąca się osad. 

Zadanie 15.  
Korzystając z powyższych informacji, uzupełnij schemat doświadczeń, wpisując wzory reagentów, które 
należy odpowiednio wprowadzić. 

 

Zadanie 16.  
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, jakie zachodzą w kolejnych probówkach. 
Probówka 1: .................................................................................................................................................... 
Probówka 2: .................................................................................................................................................... 
Probówka 3: .................................................................................................................................................... 
 
Informacja do zadań 17.-18. 
Do utlenienia 30 cm3 zakwaszonego roztworu azotanu(III) potasu o stężeniu 0,5 mol dm-3 zużyto 25 cm3 
dichromianu(VI) potasu. Roztwór zmienił barwę z pomarańczowej na zieloną. 
 
Zadanie 17. 
Napisz równanie reakcji w zapisie jonowym-skróconym. Dobierz współczynniki metodą bilansu elektro-
nowego. Zaznacz proces utleniania i redukcji. Wskaż utleniacz i reduktor.  
……………………………………………..………………………………………………………………….. 
……………………..….…………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Równanie reakcji: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 18. 
Oblicz stężenie molowe użytego roztworu dichromianu(VI) potasu. 

Zadanie 19. 
Gdy przez zakwaszony roztwór wodny dichromianu(VI) potasu przepuszczono tlenek siarki(IV) obserwo-
wano zmianę barwy roztworu z pomarańczowej na zieloną. Próba wykonana po zakończeniu reakcji 
wykazała obecność jonu siarczanowego(VI).  
a) Napisz w zapisie skróconym jonowym schemat reakcji.  

………………………………………………………………………………………………………….… 
b) Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu jonowo-elektronowego i zaznacz proces  

utlenienia i redukcji.   
………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………..……………….... 
………………………………………………………………………………………………………….…. 

c) Wskaż utleniacz: …………………..……………… reduktor: ………….……………………………….. 
 
 


