
SPRAWDZIAN  DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM 
 
       JAKIE BYŁO MOJE PIERWSZE SPOTKANIE Z CHEMIĄ- CO JUŻ WIEM ? 
 
Gr. I 
1. Spośród występujących w przyrodzie substancji wybierz te, które są proste: 
woda, mąka, złoto piasek, siarka, tlen, cukier, żelazo, dwutlenek węgla, rdza 
2. Ustal jakie substancje zostały opisane poniżej: 
Nazwy ich są zupełnie różne, ale często zamiennie używane. Jeden jest czystym 
pierwiastkiem, a drugi jego stopem. Stop ma olbrzymie znaczenie techniczne, a niedobór 
pierwiastka w organizmie powoduje niedokrwistość. 
3. Podaj nazwy pierwiastków, których dotyczy ten opis: 
  a) substancja stała, srebrzystobiała, stosowana do wyrobu garnków i folii 
  b) substancja stała o barwie żółtej, stosowana do wyrobu biżuterii 
4. Wypisz z podanego zestawu mieszaniny, określ ich rodzaj i zaproponuj sposób 
rozdzielenia: mleko, srebro, woda morska, ropa naftowa, powietrze, piasek. 
5. Czym różni się reakcja chemiczna od przemiany fizycznej ? 
6. Jak zbudowany jest atom : 
/wybierz tylko jeden /   24                                                 207 

                                     Mg   gr.2, ok. 3                  Pb     gr.14, ok.6 
                                        12                                           82 
7. Jak dzielimy reakcje ze względu na efekt energetyczny, podaj dwa przykłady. 
 
  
 
Gr. II  
1 .Spośród występujących w przyrodzie substancji wybierz te, które są złożone: 
  mąka, siarka, woda, cukier, żelazo, tlen, rdza, patyna, ołów. 
 2. Ustal jakie substancje zostały opisane poniżej: 
   Obie są metalami o szarej barwie, połysku, ich nazwy składają się z tej samej liczby 
liter, jedna z nich – ciecz pomaga lekarzom, drugą znają kierowcy, obie są bardzo 
szkodliwe dla środowiska. 
3. Opisz za pomocą właściwości fizycznych dwa poznane metale i dwa niemetale. 
4. Wypisz z podanego zestawu mieszaniny, określ ich rodzaj i zaproponuj sposób 
rozdzielenia: ocet, woda mineralna, benzyna, woda z cukrem, piasek, złoto, tusz. 
5. Podaj po trzy przykłady reakcji chemicznej i zjawisk fizycznych. Ustal co jest 
substratem,  
a co produktem.  
6. Jak zbudowany jest atom :  31                                    222 

/ wybierz tylko jeden /                  P gr. 5, ok. 3                 Rn  gr.18, ok. 6  
15 86 

Napisz co wiesz o atomach. 
7. Czym różnią się związki chemiczne od pierwiastków ? 
 
 
 
 
Jeśli skończyłeś /aś /  i masz jeszcze czas, to opisz swoje wrażenia z tej pracy.  Dziękuj ę. 


