
Szkolna Liga Chemiczna – część III 

klasa III gimnazjum 

 

Zadanie 1                                                                                                                            (3pkt) 

W pracowni chemicznej znajdują się różne substancje chemiczne. Zakwalifikuj podane 

substancje chemiczne do odpowiedniego miejsca w tabeli.  

Cyna, brąz, cukier, woda destylowana, chlorek sodu (sól kuchenna), kwas azotowy(V), tlenek 

wapnia, jodyna.  

 Nazwa substancji chemicznej 

Pierwiastek 

chemiczny 

 

 

Związek chemiczny  

 

Mieszanina  

 

 

Zadanie 2                                                                                                                            (3pkt) 

Cząsteczka tlenku pewnego trójwartościowego pierwiastka X składa się z pięciu atomów, a jej 

masa cząsteczkowa wynosi 102 u. Wykonaj niezbędne obliczenia i podaj nazwę pierwiastka X 

oraz stosunek masowy pierwiastków w tym związku chemicznym. 

 

Zadanie 3                                                                                                                            (2pkt) 

Uszereguj podane pierwiastki chemiczne : sód, potas, magnez, glin według: 

a) Rosnącej aktywności chemicznej 

b) Malejącego promienia atomowego 

 

Zadanie 4                                                                                                                            (4pkt) 

Wstaw odpowiedni znak:  „ < ”, „ > ” lub „ = ”  w wykropkowane miejsca.  

liczba elektronów w anionie fluorkowym ……………. liczba elektronów w kationie sodu 

 

liczba elektronów walencyjnych w atomie galu ……………. liczba elektronów walencyjnych 

w atomie indu 

 

liczba porządkowa siarki ……………. liczba elektronów walencyjnych w atomie siarki 

 

liczba powłok elektronowych w atomie cezu ……………. liczba powłok elektronowych w 

atomie rubidu 

 

 



Zadanie 5                                                                                                                            (1pkt) 

Uporządkuj podane cząsteczki według wzrastającej liczby atomów: 

 

H2SO4, CaO, H2O, 2H2, 3Al2O3, Fe2O3 

 

Zadanie 6                                                                                                                            (4pkt) 

Wybierz metodę, jaką zastosujesz do rozdziału każdej z podanych mieszanin. Wstaw znak X 

przy odpowiedniej metodzie dla danej mieszaniny. 

Mieszanina 

Metoda rozdziału 

dekantacja krystalizacja destylacja 
chromatografia 

bibułowa 

woda + sól 

kuchenna 
    

woda + alkohol 

etylowy 
    

Atrament     

woda + piasek     

 

 

Zadanie 7                                                                                                                            (1pkt) 

Na schemacie przedstawiono tworzenie wiązania jonowego między atomem metalu M  

i atomem niemetalu X. Kropkami zaznaczono elektrony walencyjne atomu danego pierwiastka. 

Która odpowiedź zawiera prawidłowe pierwiastki, mogące tworzyć wiązanie jonowe według 

podanego schematu? 

 

 

 Symbol metalu M Symbol niemetalu X 

A Mg Cl 

B Na S 

C Na Cl 

D Mg S 

 

 



Zadanie 8                                                                                                                        (2pkt) 

 

Korzystając z wykresu rozpuszczalności (podręcznik I klasa), oblicz stężenie procentowe 

nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 60°C.  

 

 

Zadanie  9                                                                                                                          (2pkt) 

 

Roztwór zasady sodowej po dodaniu fenoloftaleiny zabarwił się na kolor malinowy.  

Po dodaniu do tego roztworu pewnych związków chemicznych, fenoloftaleina odbarwiła się. 

Zapisując odpowiednie reakcje chemiczne ustal, które z poniższych związków chemicznych 

mogły zostać użyte do reakcji: 

 

NH3, CO2, CO, SO3, Na2O 

 


