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Zadanie 11. 
Dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego współczynniki reakcji:  
                  IO3

- + SCN- + H2O  I- + HCN + HSO4
- 

Nad strzałką w równaniach połówkowych zaznacz, jaki to proces utleniania czy redukcji. Wskaż  
utleniacz i reduktor. 
…………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………
…………..……..………………………………………………………………………………………  
Utleniacz: ……………………………………   Reduktor: …………………………………………… 
Podaj, ile moli elektronów bierze udział w tej reakcji: …………...…………………………………… 
 
Zadanie 12. 
Dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego współczynniki reakcji: 
                  I2 + Cl2

 + H2O  IO3
- + Cl- + H+ 

Nad strzałką w równaniach połówkowych zaznacz, jaki to proces utleniania czy redukcji. Wskaż  
utleniacz i reduktor.  
…………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………
………..………..……………………………………………………………………………………….. 
Utleniacz: …………………………………………, Reduktor: ……………………………………..… 
Podaj, ile moli elektronów bierze udział w tej reakcji: …………...…………………………………… 
 
Zadanie 13. 
Dla podanej reakcji:  
                ... [Cr(OH)4]- + … H2O2  + … OH-  … CrO4

2- + … H2O  
a) Dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego współczynniki reakcji. Nad strzałką w równaniach 
     połówkowych zaznacz, jaki jest to proces utleniania czy redukcji. Podaj utleniacz i reduktor. 
…………………………………………………………………………………………………..………
………..…………………………………………………………………………………………………
………….….…..……………………………………………………………………………………….. 
b) Napisz, co zaobserwowano: ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zadanie 14. 
Dla równania reakcji:   … MnO4

- + … HCCH  … C2O4
2- + … MnO2  + … OH- + … H2O  

dobierz współczynniki stechiometryczne stosując metodę bilansu jonowo-elektronowego. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..……… 
Wskaż utleniacz: …………………………….…..…. Reduktor: ……………………….…………..… 
Podaj, ile moli elektronów bierze udział w tej reakcji: …………...…………………………………… 
 
Zadanie 15. 
Dla podanej reakcji:  
              … Cr2O7

2-  + ... NO2
-   +  … H3O+  ... Cr3+ + … NO3

-  + … H2O 
a) Dobierz współczynniki reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego.  
……………………………………………………………………………………………………….....
…...…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..……… 
b) Wskaż utleniacz: ………………………….…...  reduktor: ……………………….…………..…… 
c) Napisz obserwacje: …………………………………………………………………………………. 
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V 2Sb + 3Hg2+ 3Hg + 2Sb3+ 
a) Uszereguj metale według malejącej aktywności chemicznej – zapisz ich symbole:  
 …………………………………………………………………………………………………….…... 
b) Spośród jonów wymienionych w opisanych reakcjach wybierz jon posiadający właściwości  
   utleniające:    najsilniejsze: ………………...…….…    najsłabsze: ………………………………… 
 
Informacja do zadań 7.-8. 
 Do probówek z wodą destylowaną wprowadzono metale przedstawione na poniższym schemacie:  
 

 
Zadanie 7. 
Podaj numery probówek:  
a) w których powstanie wodorotlenek na zimno: .................................................................................. 
b) Napisz w zapisie jonowym równania zachodzących reakcji: 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
c) Wskaż numery probówek, które nie reagują z wodą nawet po ogrzaniu. Odpowiedź uzasadnij. 

……………….……………………………………………………………………………………  
……………….……………………………………………………………………………………  

 
Zadanie 8.  
a) Wskaż numer(y) probówki(ek), w której(ych) zajdzie(ą) reakcja dopiero po ogrzaniu jej zawarto-

ści. Napisz równanie reakcji: ……………………………………………………………………… 
……………………............................................................................................................................ 
……………………............................................................................................................................ 

b) Wskaż metal(e), który(e) nie przereagują z wodnym roztworem HCl …………………………… 
 

Informacja do zadań 9.- 10. 
Płytkę żelazną zanurzono w 50 cm3 roztworu azotanu(V) srebra(I) o nieznanym stężeniu.  
 
Zadanie 9. 
a) Napisz obserwacje: …………………………………………………………………..……..…..…. 

……………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………….……………. 

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.  
……………………………………………………………………………………….…………… 

c) Podaj, wniosek dotyczący aktywności żelaza i srebra. 
……………………………………………………………………………………….…………… 

 
Zadanie 10. 
Oblicz masę roztworzonego żelaza i masę wydzielonego srebra, jeżeli wiadomo, że masa płytki 
wzrosła o 5g. Oblicz stężenie molowe soli srebra(I) w roztworze wyjściowym, jeżeli wydajność  
procesu wynosiła 100%. Wynik podaj z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
 
 

 Na Mg Bi Ba Zn Ag 
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Informacja do zadań 11.-12. 
W szeregu aktywności metali pierwiastki są ułożone według zmniejszającej zdolności do utleniania  
się. Metale o ujemnych potencjałach są aktywniejsze chemicznie i są silniejszymi reduktorami. 
 
Zadanie 11.  
Do sześciu probówek z wodnym roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) zanurzono płytki wykonane  
z metali:    1. ołowiu,   2. srebra,   3. glinu,   4. kadmu,    5. żelaza,   6. bizmutu 
Podaj, jak zmieniła się masa płytek, podaj symbol pierwiastka. 
a) zwiększyła się masa płytki(ek): …………………………….……………………………………… 
b) zmniejszyła się masa płytki(ek): …………………………...……………………………………… 
c) nie zmieniła się masa płytki(ek): ……………………….……………………………………..…… 
 
Zadanie 12. 
Blaszkę wykonaną z cynku o masie 12,5 g zanurzono w wodnym roztworze AgNO3, utrzymując 
odpowiednie pH roztworu. Po pewnym czasie stwierdzono, że powierzchnia blaszki pokryła się  
nalotem metalicznym o barwie srebrnej. Blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i ponownie zważono. 
Jej masa wyniosła 18,25 g. Oblicz masę wydzielonego i masę roztworzonego metalu. 

 
Informacja do zadań 13.-14. 
Blaszkę chromową o masie 13,6 g zanurzono w 200 cm3 wodnego roztworu CuSO4, utrzymując 
odpowiednie pH tego roztworu. Po zakończeniu reakcji stwierdzono, że powierzchnia blaszki  
zaurzona w roztworze pokryła się czerwono-brunatnym nalotem o metalicznym połysku, a niebieska 
barwa roztworu znikła. Blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i ponownie zważono. Masa blaszki 
wyniosła 15,3 g.  
 
Zadanie 13. 
Napisz równanie reakcji w zapisie jonowym skróconym. Oblicz masę wydzielonej miedzi oraz  
stężenie molowe wyjściowego roztworu CuSO4: ………………………………………………..…  

 
Zadanie 14. 
Oblicz stężenie molowe utworzonych jonów Cr3+ w tym roztworze przy założeniu, że objętość  
roztworu nie uległa zmianie. 

 
Informacja do zadań 15.-16.  
Do probówek z roztworami siarczanu(VI) miedzi(II) i azotanu(V) srebra(I) wprowadzono metale co zobrazowano  
na rycinie. 
 

 
 
Zadanie 15. 
a) Napisz, co zobrazowano w probówkach 1 i 2. 
    1. ……….…………………………………………………………..……………………….………  
    2.……….………………………………………………………………………………………..……  
b) Napisz równanie(a) reakcji w zapisie jonowym skróconym: 

……………………………………………………………………………………………………… 
c) Napisz wniosek wynikający z doświadczenia przeprowadzonego w probówkach 1 i 2: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Fe Al Ag Cu 
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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  
elektronowego. 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) 
 obserwowano zmianę barwy roztworu z pomarańczowej na zieloną. Próba wykonana po zakończe-
niu 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.   
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………..…………..  
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Zadanie 14. 
a) Dla podanego w informacji zapisu reakcji dobierz współczynniki stechiometryczne stosując  
metodę bilansu jonowo-elektronowego. Zaznacz proces utlenienia i redukcji.  
…………………….…………………………………….………………….…………………...……..  
…………………………………….………………….…………..………………….………..……….. 
…………………………………….………………….…………..………………….…………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………..…  

b) W podanym zdaniu podkreśl wyrazy prawdziwe:  
Nadtlenek wodoru w tej reakcji pełni rolę (utleniacza / reduktora), elektrony (oddaje / pobiera). 
 
Zadanie 15. 
Oblicz objętość tlenu otrzymaną w warunkach normalnych, jeśli do probówki wprowadzono 20 cm3 
30% nadtlenku wodoru o gęstości 1,15 g·cm-3, a wydajność reakcji wynosiła 85%. Wynik obliczeń  
podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
Informacja do zadań 16.-17.  

Do 25 cm3 zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu o nieznanym stężeniu dodano kroplami 
15,3 cm3 siarczanu(IV) potasu o stężeniu 0,25 mol·dm-3 do momentu odbarwienia lekko fioletowego 
roztworu. Proces utlenienia siarczanu(IV) potasu do siarczanu(VI) potasu przedstawiono poniżej. 

                             … MnO4
-  +… SO3

2- + … H+  … Mn2+ + … SO4
2- + … H2O  

 
Zadanie 16. 
Dobierz współczynniki stechiometryczne reakcji stosując metodę bilansu jonowo-elektronowego.  
Zaznacz proces utleniania i redukcji oraz wskaż utleniacz i reduktor.  

…………………….…………………..…………………………………………………………….   
……………………….………………………………..…………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………  
Utleniacz: ………………………………………..…,  Reduktor: …………….……..……….…… 

 
Zadanie 17. 
Oblicz stężenie molowe jonów MnO4

- w tym roztworze. Wynik podaj z dokładnością do trzech 
miejsc po przecinku. 

 
Zadanie 18. 
Wybierz i podkreśl określenie(a) spośród podanych w nawiasach tak, aby zdania były prawdziwe. 
Pierwiastki bloku d: 
a) to ciała stałe o gęstości (małej / dużej) i temperaturach topnienia i wrzenia (niskich / wysokich). 
b) są przewodnikami ciepła i prądu (dobrymi / niezbyt dobrymi / złymi). 
c) w większości tworzą związki (bezbarwne / barwne).  
d) tworzą (asocjaty / hydraty / stopy). 
 
Zadanie 19. 
Przeanalizuj zmianę charakteru kwasowo-zasadowego i właściwości oksydacyjno-redukcyjnych  
związków manganu. 

Mn2 + MnO2 , MnO3
2- MnO4

2- MnO4
-- 

  

Podkreśl, jakie właściwości związków manganu spośród poniżej wymienionych rosną zgodnie  
ze strzałką:  
                         kwasowe,   zasadowe,   utleniające,   redukujące 
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*Informacja do zadań 20.-22. 
Roztwory o dokładnie oznaczonym stężeniu nazywamy roztworami mianowanymi. Miano roztworu  
KMnO4 należy ustalić miareczkując nim roztwór substancji wzorcowej np. Na2C2O4, sporządzony 
z dokładnie odważonej naważki. Odważono 1,072 g Na2C2O4 i przeniesiono ilościowo do kolby  
miarowej o pojemności 100 cm3, uzupełniając wodą do kreski na szyjce kolby. Do trzech kolb  
stożkowych pobrano po 25 cm3 roztworu Na2C2O4 i po zakwaszeniu miareczkowano przygotowanym 
roztworem KMnO4 do pierwszej zmiany barwy, zużywając w kolejnych oznaczeniach 3,70 cm3,  
3,72 cm3 i 3,74 cm3 roztworu KMnO4 którego miano nastawiano. 
 
*Zadanie 20. 
Napisz w zapisie jonowym skróconym równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania  
roztworu Na2C2O4 roztworem KMnO4. Współczynniki reakcji dobierz metodą bilansu jonowo-
elektronowego. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………..…  
 
*Zadanie 21. 
Oblicz stężenie molowe przygotowanego roztworu Na2C2O4 oraz liczbę moli tej soli w miareczko-
wanej próbce. Oblicz stężenie molowe roztworu KMnO4, którego stężenie (miano) ustalano. 
 
*Zadanie 22. 
Analizując przebieg reakcji zakwaszonego roztworu KMnO4 i Na2C2O4 w kolejnym doświadczeniu 
badano jak zmienia się szybkość reakcji. Sporządzono wykres zależności szybkości reakcji od czasu. 

 
 
Na podstawie wykresu oceń: 
a) w jakim przedziale czasu szybkość reakcji jest najmniejsza i dlaczego. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..  
b) w jakim przedziale czasu szybkość reakcji jest największa i dlaczego. 
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