
Sprawdzian sumujący wiadomości i umiejętności z zakresu:
systematyka związków nieorganicznych

w klasie I liceum profilowanego i technikum
napisany w oparciu o program DKW-4015-43/01

Sprawdzian wielostopniowy obejmujący 7 zadań otwartych, przeznaczony na 45
minut. Każdy uczeń otrzymuje egzemplarz sprawdzianu oraz zostaje zapoznany z
zasadami oceniania. Odpowiedzi nanosi na otrzymanym egzemplarzu.

Cele i wymagania poszczególnych zadań

Numer
zadania

Sprawdzana czynność
Rodzaj
zadania

Kategoria
celów

Poziom
wymagań

1. - zapisywanie wzorów prostych
związków na podstawie
znajomości wartościowości
pierwiastków

ZO K B

2. - znajomość wzorów i budowy
kwasów,

- umiejętność obliczania ładunku
reszty kwasowej

ZO K B

3. - znajomość metod otrzymywania
wodorotlenków,

- umiejętność zapisywania
równań reakcji otrzymywania
wodorotlenków

ZO P C

4. - znajomość nazw podstawowych
związków chemicznych,

- umiejętność tworzenia nazw
związków chemicznych

- umiejętność klasyfikacji związku
do odpowiedniej grupy
związków

ZO K B

5. - umiejętność zapisywania
wzorów soli i wodorotlenków
na podstawie nazwy
systematycznej

ZO P C

6. - znajomość właściwości metali,
tlenków metali i niemetali,

- przewidywanie produktów
reakcji chemicznych

- umiejętność zapisywania
równań reakcji otrzymywania
kwasów i wodorotlenków

ZO P C

7. - znajomość metod otrzymywania
soli,

- umiejętność zapisywania
równań reakcji otrzymywania
soli

ZO R D



Systematyka związków nieorganicznych
wersja A

1. Ustal wzory sumaryczne związków znając wartościowość pierwiastków tworzących ten związek 4p
a) N (V) i O (II)
b) Fe (III) i Cl (I)
c) Ag (I) i S (II)
d) S (IV) i O (II)

2. Napisz wzory podanych kwasów, zaznacz resztę kwasową i podaj jej wartościowość 3p
a) kwas siarkowodorowy
b) kwas fosforowy (V)

3. Napisz równania reakcji otrzymywania:
a) wodorotlenku sodu – dwie metody 4p
b) wodorotlenkużelaza (II) – jedna metoda 2p

4. Podane substancje wpisz do odpowiednich rubrykw tabeli oraz podaj ich nazwy systematyczne:20p
Ca(NO)3, FeO, Cu(OH)2, N2O3, H2SO4, FeS, HCl, Na2O, KOH, CO2.

Tlenki metali Tlenki niemetali Kwasy Wodorotlenki Sole

5. Napisz wzory sumaryczne podanych związków: 4p
a) węglan magnezu
b) chlorekżelaza (III)
c) wodorotlenek ołowiu (II)
d) siarczan (VI) sodu

6. Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi: 14p

a) Mg + H2O �

b) SO2 + H2O �

c) CO + H2O �

d) CaO + HCl �

e) CO2 + NaOH �

f) K2O + H2O �

g) Zn + H2O �

7. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania BaSO4 wszystkimi znanymi Ci metodami. 16p



Systematyka związków nieorganicznych
wersja B

1. Ustal wzory sumaryczne związków znając wartościowość pierwiastków tworzących ten związek 4p
a) N (III) i O (II)
b) Fe (II) i Cl (I)
c) Cu (I) i S (II)
d) S (VI) i O (II)

2. Napisz wzory podanych kwasów, zaznacz resztę kwasową i podaj jej wartościowość 3p
a) kwas chlorowodorowy
b) kwas węglowy

3. Napisz równania reakcji otrzymywania:
a) wodorotlenku potasu – dwie metody 4p
b) wodorotlenku miedzi (II) – jedna metoda

2p

4. Podane substancje wpisz do odpowiednich rubrykw tabeli oraz podaj ich nazwy systematyczne:20p
Mg(NO3)2, CuO, Fe(OH)2, NaOH, P2O5, CO, H3PO4, PbS, H2S, K2O

Tlenki metali Tlenki niemetali Kwasy Wodorotlenki Sole

5. Napisz wzory sumaryczne podanych związków: 4p
a) siarczan (IV) wapnia
b) chlorek miedzi (II)
c) wodorotlenekżelaza (III)
d) węglan potasu

6. Uzupełnij równania reakcji lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi: 14p

a) Na2O + H2O �

b) CO2 + H2O �

c) NO + H2O �

d) MgO + HCl �

e) SO3 + NaOH �

f) Ca + H2O �

g) Fe + H2O �

7. Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania PbSO4 wszystkimi znanymi Ci metodami.16p

opracowanie: Barbara Suchecka


