
 Przykładowe sprawdziany z chemii dla uczniów o obniżonych możliwościach     
 edukacyjnych. 
 
 
 WODA, ROZTWORY I ROZPUSZCZALNO ŚĆ 

 
1. Uzupełnij zdania : 

Wzór chemiczny wody……………,woda składa się z ……………….. i ………………… 

Woda występuje w trzech stanach skupienia :………………….. , ………………… i ………………… 

Lód to stan…………. wody, stan gazowy to ……………………………...a ciekły to............................. 

Woda wrze w temperaturze....................natomiast paruje w......................... temperaturze. 

 

2. Nazwij następujące procesy : 

Przemiana cieczy w lód to................................ 

Przemiana lodu w ciecz to................................. 

Przemiana pary w ciecz to................................ 

 

3. Uzupełnij zdania : 

Substancje ze względu na zachowanie się w wodzie dzielimy na ...................................... i......................................... 

w wodzie. Woda jest dla nich substancją rozpuszczającą,czyli tzw. ........................................... 

Sól i cukier rozpuszczając się w wodzie tworzą mieszaniny...........................................Natomiast piasek ,olej tworzą 

mieszaniny................................... 

 

4. Co to jest zawiesina? Podaj przykład zawiesiny? 

 

 

5. Podkreśl poprawne odpowiedzi: 

 

I. Zjawisko sedymentacji polega na : 

a) powolnym opadaniu cząstek np. gliny w wodzie 

b) rozpuszczaniu cukru w wodzie 

c) przemianie lodu w wodę 

 

II. Rozpuszczalność określa : 

 

a) liczbę gramów substancji,jaką maksymalnie można rozpuścić  w 100 g rozpuszczalnika w danej  

temperaturze temperaturze pod stałym ciśnieniem, 

b) ilość gramów ,które się nie rozpuszczą w wodzie 

c)  stopień nasycenia substancji 

 

6. Podaj przykłady substancji dobrze rozpuszczalnych w wodze: 

 

 



 

7. Jak można oczyścić brudną wodę? 

 

                                                             SOLE 
 
 
 

1. Uzupełnij zdania: 
 

Sole to związki………….składające się z jonu…………..i reszty ………………… 
Najbardziej znana z życia codziennego jest sól……….czyli chlorek………………. 
o wzorze………... 
 
Sole można otrzymać w wyniku reakcji kwasów z…………,tlenkami………………. 
i tlenkami……………..i…………………… 
 
kwas     +………………..------� …………………….. +………………………….. 
 
tlenek………………. + kwas -----�……………………….+………………………. 
 

             ……………..niemetalu   +  zasada ----------� …………….+ woda 
 

2. Sole kwasu solnego to………………………….. 
Sole kwasu azotowego to………………………… 
Sole kwasu węglowego to ………………………. 
Sole kwasu siarkowego to ………………………. 
Sole kwasu fosforowego to…………………………. 
 

3. Uzupełnij reakcje : 
 

Mg   +  H2 SO4--------------�……………………….. +………………… 
 
CaO  +  2 HCl  --------�…………………….+……………………………. 
 

4. Dopisz do nazw soli ich wzory : 
 

- chlorek sodu………… 
- siarczan (VI ) magnezu……. 
- węglan wapnia………………… 
- azotan (V) potasu……………… 
 
( KNO3 ,    CaCO3 ,   NaCl ,   MgSO4 ) 

 
      5   .Sole mają budowę krystaliczną a w roztworze wodnym rozpadają się na jony : 
 …………………metalu i aniony reszty…………………….. 
 
 NaCl   dysocjuje

pod wpływem wody         Na+                                   +                           Cl— 
                                             jednododatni kation                            jednoujemny anion 
                                                      sodu                                                  chloru 
                  H2O 
Mg SO4-------------�   ……………………… +………………………………….. 
                                     dwudodatni  kation                              dwuujemny anion 



 
 

METALE, WAP Ń, SZKŁO 
 

 
1.Połącz linią składniki węglanu wapnia i to, co się  z niego wyrabia ; 
 

 
WAPIEŃ                                             białą farbę, kredę do tablicy 
 
MARMUR                                           wapno palone, cement 
 
KREDA                                                materiał rzeźbiarski, pomniki, nagrobki 
 

   2.. Uzupełnij zdanie:   
 

Podstawowym składnikiem wapieni, kredy  i marmurów jest……………………………….. 
 
 
3.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki : 
 
wapno gaszone          / beton /                  zaprawa murarska/            wapno palone/ 
 
Wapień wypalany w piecu wapienniku to……………………………………. 

Wapno palone wymieszane z wodą to………………………………………… 

Wapno gaszone wymieszane z piaskiem i wodą tworzy …………………………………… 

Po zmieszaniu cementu ze żwirem, piaskiem i wodą w obrotowych zbiornikach otrzymujemy 

…………………………………………………….. 

 
4. Połącz liniami nazwy substancji z ich składnikami : 
 
    SZKŁO      piasek kwarcowy+ soda+wapień 
 
    ZAPRAWA MURARSKA                                  wapno gaszone +piasek+woda 
 
 
5.W kilku zdaniach scharakteryzuj metale, podaj ich stan skupienia, właściwości  

   fizyczne i chemiczne. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

6 .Dokończ zdanie:   
 
Przez stopienie ze sobą dwóch lub więcej składników powstają……………………………… 
 



 
 
7. Wymień znane Ci stopy…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8.  Dopisz nazwy stopów : 
 
Stop  żelaza z węglem to……………………….. 
Stop cyny i miedzi to…………………………….. 
Stop miedzi i cynku to……. 
 
9. Które z podanych zdań  są  prawdziwe :Podkreśl te zdania. 
 

--Stopy wykazują inne właściwości niż składniki, z których są otrzymane. 

- Stopy wykazują takie same właściwości  jak składniki , z których są otrzymane. 

- Wytrzymałość i twardość stopów jest większa niż metali, z których powstały. 

- Wytrzymałości i twardość stopów jest taka sama jak metali, z których powstały. 

 

10. Na czym polega zjawisko korozji ?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

11. Jak można zabezpieczyć przedmioty metalowe przed korozją. ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

12. Wymień znane Ci metale szlachetne ?  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


