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Plan i kartoteka testu sprawdzaj ącego wiadomo ści i umiej ętno ści uczniów

Dział: Reakcje chemiczne. Podstawy oblicze ń chemicznych. – Kl. I LO
Nr programu DKOS-4015-33-02

Poprawna odpowied źNr
zad.

Sprawdzane wiadomo ści
i umiej ętności

Katego-
ria celu

Poziom
wyma-

gań Grupa I Grupa II

1. Umiejętność dobierania
współczynników w równaniu
chemicznym

C K 6,2,2,3 2,2,3

2. Umiejętność klasyfikowania
reakcji do określonych typów

C K c) wymiany b) analizy

3. Umiejętność obliczania (w
przybliżeniu) gęstości gazów
w warunkach normalnych

A,C K d=1,96 g/dm3 d=0,71 g/dm3

4. Znajomość pojęć: mola,
masy molowej, umiejętność
przeliczania masy substancji
na ilość moli

A,C K 0,2 mola 0,2 mola

5. Znajomość zasad ustalania
formalnych stopni utleniania
oraz umiejętność ich
obliczania

A,C K

SO3, F2,

Ca(NO3)2,

N2O5

BaO, NH3,

Fe, Fe2(SO4)3

6. Rozumienie pojęcia mola,
umiejętność obliczania ilości
atomów w związkach
chemicznych

B,C P 12 •6,02•1023

atomów O
9 • 6,02 •1023

atomów S

7. Umiejętność przeliczania
objętości gazów na ilości
moli w warunkach
normalnych

C P 0,25 mola 0,75 mola

8. Umiejętność przeliczania
masy gazów na objętość
w warunkach normalnych

C P 11,2 dm3 56 dm3

9. Umiejętność przeliczania
ilości cząsteczek gazu na
masę

C P 192 g 192 g

10. Znajomość pojęć: utleniacz
i redaktor. Umiejętność

określania w równaniu
chemicznych utleniacza
i redaktora

A,C P c) HNO3 a) H2S
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Poprawna odpowied źNr
zad.

Sprawdzane wiadomo ści
i umiej ętności

Katego-
ria celu

Poziom
wyma-

gań Grupa I Grupa II

11. Znajomość i rozumienie
pojęć: katalizator, reakcja
endotermiczna, mol, typy
reakcji, objętość molowa
gazów

A,B D

a) P
b) F
c) F
d) P
e) F

a) F
b) P
c) F
d) F
e) F

12. Umiejętność porównania
ilości atomów w różnych
substancjach

C D 16 g S 34,5 g Na

13. Umiejętność układania
bilansu elektronowego
reakcji redox i dobierania
współczynników w reakcji C D

4HNO3+3c�

2H2O+4NO+

+3CO2

N+3c � N 4

C-4e � C 3

SO2+Br2+

+2H2O �

2HBr+H2SO4

S-2e � S 1

Br2+2e�2Br 1

14. Umiejętność obliczania ilości
substratów i produktów na
podstawie reakcji
chemicznych

C R 13,6 g Al2O3 34,56 g N2O5

15. Umiejętność obliczania
objętości gazów na
podstawie reakcji
chemicznych

D R

a) 2dm3N2,
2 dm3NH3

b) 2dm3H2,
2dm3NH3

c) 4
3

2
dm3N2

3

2
dm3NH3

a) 4dm3NH3

b) 5
3

1
dm3N2

3

4
dm3NH3

c) 2
3

2
dm3N2

2
3

2
dm3NH3

16. Zastosowanie prawa stałości
składu oraz objętości
molowej gazu w obliczeniach

D R 120 g 12,5:1, HgO

Opracowanie: Krystyna Stelmaczonek, nauczyciel Zespołu Szkół w Ozimku
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Reakcje chemiczne. Podstawy obl icze ń chemicznych.

GRUPA II

Zad.1 Dobierz współczynniki w równaniu chemicznym

KClO3 � KCl + O2

Zad.2 Zaklasyfikuj równanie w zadaniu 1 do reakcji

a) syntezy b) analizy c) wymiany

Zad.3 Oblicz (w przybliżeniu) gęstość CH4 w warunkach normalnych

Zad.4 Jaką liczbę moli stanowi 3,6g wody?

Zad.5 Oblicz formalne stopnie utleniania atomów w substancjach:

BaO, NH3, Fe, Fe2(SO4)3

Zad.6 Ile atomów siarki zawierają trzy mole Al2(SO4)3?

Zad.7 Jaką liczbę moli stanowi 16,8dm3 SO2 w warunkach normalnych?

Zad.8 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 5g wodoru?

Zad.9 Jaką masę posiada 18,06·1023 cząstek dwutlenku siarki?

Zad.10 W reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem:

H2S + 8HNO3 � H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

Reduktorem jest

a) H2S b) HNO3 c) H2SO4 d) NO2

Zad.11 Określ, które zdanie jest prawdziwe a które fałszywe.

Zdania prawdziwe oznacz literką „P”, fałszywe „F”

a) Reakcje endotermiczne przebiegają z wydzieleniem energii

b) Procesowi utleniania towarzyszy proces redukcji

c) 2 mole węgla zawierają inną ilość atomów niż 2 mole siarki

d) 1 mol wapnia ma taką samą masę, co 1 mol żelaza

e) W 44,8dm3 CO jest tyle samo atomów tlenu, co w 44,8dm3 SO2.

Zad.12 W ilu gramach sodu znajduje się tyle samo atomów, co w 60g wapnia?

Zad.13 Ułóż bilans elektronowy i dobierz współczynniki w podanym równaniu

reakcji utleniania i redukcji

SO2 + Br2 + H2O � HBr + H2SO4

Zad.14 Do reakcji spalania azotu w tlenie
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2N2 + 5O2 � 2N2O5

użyto 0,8 mola cząsteczek tlenu. Ile gramów tlenku azotu (V)powstało?

Zad.15 W trzech reaktorach zmieszano następujące objętości gazów,

odmierzone w warunkach normalnych

a) 6dm3 wodoru z 2dm3 azotu

b) 2dm3 wodoru z 6dm3 azotu

c) 4dm3 wodoru z 4dm3 azotu

Następnie zainicjowano reakcje. Określ skład mieszany po reakcji

w każdym przypadku:

a) ? b) ? c) ?

Zad.16 W wyniku całkowitego rozkładu pewnego związku otrzymano 3g rtęci

i 168cm3 tlenu (warunki normalne). Oblicz, w jakim stosunku masowym

rtęć jest połączona z tlenem w tym związku. Podaj wzór i nazwę tego

związku.
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Reakcje chemiczne. Podstawy obl icze ń chemicznych.

GRUPA I

Zad.1 Dobierz współczynniki w równaniu chemicznym

K + H3PO4 � K3PO4 + H2

Zad.2 Zaklasyfikuj równanie w zadaniu 1 do reakcji

a) syntezy b) analizy c) wymiany

Zad.3 Oblicz (w przybliżeniu) gęstość CO2 w warunkach normalnych

Zad.4 Jaką liczbę moli stanowi 8,8g CO2?

Zad.5 Oblicz formalne stopnie utleniania atomów w substancjach:

SO3, F2, Ca(NO3)2, N2O5

Zad.6 Ile atomów tlenu zawierają dwa mole Mg(NO3)2?

Zad.7 Jaką liczbę moli stanowi 5,6dm3 tlenu w warunkach normalnych?

Zad.8 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 16g tlenu?

Zad.9 Jaką masę posiada 18,06·1023 cząstek dwutlenku siarki w warunkach

normalnych?

Zad.10 W reakcji miedzi z kwasem azotowym (V) przebiegającej zgodnie z

równaniem

3Cu + 8HNO3 � 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

utleniaczem jest:

a) Cu b) Cu(NO3)2 c) HNO3 d) NO

Zad.11 Określ, które zdanie jest prawdziwe a które fałszywe.

Zdania prawdziwe oznacz literką „P”, fałszywe „F”

a) Katalizator jest czynnikiem przyspieszającym przebieg reakcji chemicznej

b) 1 mol tlenu zajmuje taką samą objętość co 1 mol węgla w warunkach

normalnych

c) Reakcja spalania węgla jest przykładem reakcji wymiany

d) W dwóch molach CuS jest tyle samo atomów miedzi co w jednym molu

Cu2S

e) Próbka siarki zawierająca 3,01·1023 atomów ma mniejszą masę niż próbka

węgla zawierającego 6,02·1023 atomów

Zad.12 W ilu gramach siarki znajduje się tyle samo atomów, co w 14g krzemu?
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Zad.13 Ułóż bilans elektronowy i dobierz współczynniki w podanym równaniu

reakcji utleniania i redukcji

HNO3 + C � H2O + NO + CO2

Zad.14 Do reakcji spalania glinu w tlenie

4 Al + 3O2 � 2Al2O3

użyto 0,2 mola cząsteczek tlenu. Ile gramów tlenku glinu powstało?

Zad.15 W trzech reaktorach zmieszano następujące objętości gazów,

odmierzone w warunkach normalnych

a) 3dm3 azotu z 3dm3 wodoru

b) 1dm3 azotu z 5dm3 wodoru

c) 5dm3 azotu z 1dm3 wodoru

Następnie zainicjowano reakcje. Określ skład mieszany po reakcji w

każdym przypadku:

a) ? b) ? c) ?

Zad.16 Do spalenia próbki pewnego metalu zużyto 48g tlenu. W wyniku tej

reakcji powstał tlenek, w którym stosunek masowy metalu do tlenu jest

równy 5:2. Oblicz, ile gramów metalu spalono.

Źródła zadań:

1. Chemia. Zbiór zadań. M. Koszmider, J. Sygniewicz.

2. Chemia. Poradnik dla nauczyciela. M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż.

3. Chemia. Przewodnik dla nauczyciela. S. Hejwowska, G. Pajor, A. Zielińska.


