
CHEMIA - pytania egzaminacyjne, klasa VII 
 
 

1. Co oznacza symbol S, a co wzór H2O ? 

2. Wymień poznane składniki powietrza i omów ich zastosowanie. 

3. Wymień poznane gazy szlachetne i omów ich zastosowania. 

4. Podaj najważniejsze własności tlenu. 

5. Jak zbudowany jest układ okresowy pierwiastków. O czym informuje nr okresu, a o czym     

nr grupy. Wiedzę tę zastosuj szkicując model atomu glinu. 

6. Naszkicuj model atomu: K, Al, Cl. Ile elektronów walencyjnych mają te atomy ? 

7. Naszkicuj model atomu: Mg, Al, Cl. Opisz te atomy liczbą atomową i masową oraz podaj 

liczbę protonów, elektronów, neutronów. 

8. Opisz liczbą atomową i masową atom siarki. 

9. Co to są izotopy ? Podaj przykłady izotopów. 

10. Co to jest elektroujemność pierwiastków ? Na podstawie elektroujemności oceń rodzaj 

wiązania w cząsteczce O2 oraz w KCl. 

11. Określ rodzaj wiązania w cząsteczce Cl2 i NaCl. 

12. Ustal wzory sumaryczne tlenków na podstawie podanych ich wartościowości: 

   I     II II        II         III    II          V   II 

 NaO;  MgO;  AlO;  NO 

      Nazwij te związki i podaj ich wzory kreskowe. 

 

13. Nazwij tlenki i podaj ich wzory kreskowe: 

 K2O   Fe2O3     SO3    SO2 

14. Nazwij tlenki i podaj ich wzory kreskowe: 

 NO2 N2O3 N2O5 

15. Naszkicuj model atomu sodu, fosforu, selenu. Opisz te atomy liczbą masową. Co to jest 

liczba atomowa i masowa ? 

16. Jak brzmi prawo zachowania masy ? 

17. Prawo stałości składu. 

18. W jakim stosunku masowym połączone są pierwiastki w CO2 i Al2O3 ? 

19. Podaj 3 przykłady tlenku niemetalu. Podaj nazwy i wzory kreskowe tych tlenków. 

20. Podaj 3 przykładu tlenku metalu, nazwij je i podaj ich wzory kreskowe. 



21. Co to jest rozpuszczalność substancji w wodzie ? Od czego zależy rozpuszczalność 

substancji ? Rodzaje roztworów. Stężenie % roztworu. 

22. Ile gramów NaOH należy zużyć do otrzymania 400 g  20% roztworu ? 

23. Do 600 g  wody wsypano 60 g cukru. Oblicz Cp roztworu. 

24. Do 300 g  4% roztworu dodano 100 g H2O. Oblicz Cp nowego roztworu. 

25. Z 400 g 5% roztworu odparowano 100 g H2O. Oblicz stężenie % po odparowaniu. 

26. Zmieszano dwa roztwory: 300 g 4% roztworu i 500 g 2% roztworu. Jakie jest stężenie % 

nowego roztworu ? 

27. Z czego zbudowana jest cząsteczka wodorotlenku ? W jaki sposób można wykryć jony 

OH- w roztworze wodorotlenku ? 

28. Wodorotlenek sodu - jego powstawanie, właściwości i zastosowanie. 

29. Wodorotlenek potasu - jego właściwości powstawanie i zastosowanie. 

30. Wodorotlenek wapnia - wzór, powstawanie, właściwości i zastosowanie. 

 
 


