
Szkolna Liga Chemiczna – część VI 

klasa II gimnazjum 

 

Zadanie 1                                                                                                                            (3pkt) 

W tabeli przedstawiono wartośc rozpuszczalności trzech różnych związków chemicznych w 

różnej temperaturze. 

 
 

Na podstawie powyższej tabeli uzupełnij zdania: 

a) Do 50 g wody w temperaturze 313K dodano 21 g Na2SO4 i otrzymano 

roztwór……………………….. ,  

roztwór ten został oziębiony do 293K i otrzymano roztwór………………………. .  

 

b) W przedziale temperatur  273 K – 373 K najbardziej wzrasta rozpuszczalność 

………………………, a najmniej wzrasta rozpuszczalność………………………………….. .  

 

Zadanie 2                                                                                                                            (4pkt) 

Poniżej przedstawiono przebieg pewnego doświadczenia chemicznego. Napisz odpowiedzi do 

poniższych pytań. 

 

a) Napisz, co zaobserwowano w: 

 

probówce:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 



zlewce: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

b) Napisz równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej zachodzącej w : 

 

probówce:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

zlewce: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 3                                                                                                                            (3pkt) 

Wodorotlenek heksaaminakobaltu(II) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym :  

[Co(NH3)6](OH)2 

a) Ile pierwiastków wchodzi w skład tego związku chemicznego? 

b) Ile atomów poszczególnych pierwiastków wchodzi w skład tego związku 

chemicznego? 

c) Oblicz masę cząsteczkową tego związku chemicznego 

 

Zadanie 4                                                                                                                            (2pkt) 

Pewien pierwiastek chemiczny oddając dwa elektrony tworzy kation (dwudodatni jon), w 

którym stosunek liczby protonów do liczby elektronów wynosi 1,111. Ustal wzór chemiczny 

tego pierwiastka oraz kationu. Zapisz wszystkie potrzebne obliczenia 

 

Zadanie 5                                                                                                                            (4pkt) 

Poniżej podano charakterystykę tlenków trzech pierwiastków. Na podstawie podanych 

informacji ustal wzory chemiczne tlenków pierwiastków X, Y i Z. Podaj wszystkie 

odpowiednie obliczenia. 

 

1.  Wartościowość pierwiastka X w tym tlenku wynosi III. Masa cząsteczkowa tlenku 

pierwiastka X jest 10 razy większa od masy atomowej tlenu.  

2. Tlenek pierwiastka Y w temperaturze pokojowej jest cieczą będącą bardzo dobrym 

rozpuszczalnikiem dla wielu substancji, ale nie rozpuszcza się w niej ani tlenek pierwiastka 

X, ani tlenek pierwiastka Z.  

3. Tlenek pierwiastka Z, którego wartościowość jest sumą wartościowości X i Y zawiera 

wagowo 53,3% tlenu.  

 



Wzory sumaryczne i nazwy tlenków:  

tlenek pierwiastka X:  

tlenek pierwiastka Y:  

tlenek pierwiastka Z:  

 

Zadanie 6                                                                                                                            (2pkt) 

Stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej soli wynosi 47,4%. Oblicz ile gramów 

substancji nie rozpuści się w wodzie, jeżeli o 100g wody dodano 100g tej substancji.  

Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej. 

 

Ostateczny termin oddania rozwiązanych zadań: 21.05.2018r. 

 

 

 


