
 
 
Zofia Wierzbicka 
Czerwisk nad Wisłą  
 
 
                 Sprawdzian z działu „Substancje chemiczne i ich przemiany” klasa I 
                                                    Grupa I 
 
Część I (zamknięta) 
 
Każda odpowiedź ma tylko jedną odpowiedź poprawną.  
 
1.Która z badanych substancji pierwiastkiem chemicznym: 
a/ woda, 
b/ dwutlenek węgla, 
c/ wodór,  
d/ powietrze.  
 
2.Czterej uczniowie otrzymali próbki pierwiastków: fosforu, magnezu, węgla, tlenu, miedzi, żęlaza celem 
sporządzenia kolekcji metali i niemetali oraz podania ich symboli chemicznych: 
Który z nich dokonał prawidłowego  podziału i prawidłowo zapisał symbole chemiczne: 
a/ żelazo –Fe, fosfor –P, węgiel –W to metale; niemetale to magnez –Mg, miedź –Cu, tlen –O; 
b/ żelazo –Fe, magnez –Mg, miedź –Md to metale; niemetale to fosfor –P, węgiel –W, tlen –O; 
c/ żelazo – Fe, magnez –Mg, miedź –Cu to metale; niemetale to fosfor –P, Węgiel –C, tlen –O; 
d/żelazo –Fe, magnez – Mg, miedź  -Cu to niemetale; metale to fosfor –P, Węgiel C, tlen –O. 
 
3.Aby dokładnie rozdzielić na składniki mieszaninę  cukru pudru i zmielonego pieprzu, należy: 
a/ mieszaninę przebrać lub użyć  magnesu; 
b/ dodać wody i  długo ogrzewać; 
c/ dodać wody, wymieszać, a następnie odparować; 
d/ dodać wody i przesączyć, a przesącz odparować;  
 
4.W którym szeregu wymienione są tylko mieszaniny: 
a/ woda mineralna, mleko, mosiądz; 
b/ mleko, cukier, tlenek magnezu; 
c/ para wodna, mosiądz, sól kuchenna; 
d/ mleko, woda, magnez.  
 
5/ Zjawiskiem fizycznym jest: 
a/ korozja metali; 
b/ parowanie wody; 
c/ spalenie węgla; 
d/ kwaśnienie mleka.  
 
6.Woda  jest to: 
a/ związek chemiczny  tlenu i wodoru; 
b/ mieszanina jednorodna tlenu i wodoru;   
c/ tlenek wodoru; 
d/ odpowiedzi a/ i c/ są poprawne. 
 
7.Powietrze jest: 
a/ mieszaniną tylko pierwiastków chemicznych; 
b/ mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych; 
c/ związkiem chemicznym  
d/ mieszaniną związków chemicznych.  
 
8.Poniżej podano opisy reakcji chemicznych: 
         I. siarka +tlen ------ tlenek siarki                                                                                                                                                



         II. tlenek siarki------ siarka + tlen 
         III. magnez + tlen ----- tlenek magnezu  
        IV. tlenek magnezu ----- magnez + tlen 
Reakcje rozkładu przedstawiają opisy: 
a/ Ii II; 
b/ I i III; 
c/ II i  IV; 
d/ tylko IV.                                                  
 
9.Dwie substancje chemiczne mają dwie wspólne właściwości   chemiczne: są pierwiastkami – metalami, łączą 
się z niemetalami. Substancjami tymi mogą być: 
a/ tlenek magnezu, siarczek żelaza; 
b/ tlenek, siarczek; 
c/ magnez, żelazo; 
d/ tlen, siarka.  
 
10.Która z podanych właściwości  azotu określa jego właściwości fizyczne: 
a/  nie podtrzymuje palenia; 
b/ jest pierwiastkiem;  
c/ jest gazem; 
d/ nie pali się.  
 
11. Zebrany gaz w probówce powoduje rozżarzenie się drzazgi. Gazem tym może być: 
a/ azot; 
b/ wodór; 
c/ tlen; 
d/ dwutlenek węgla.  
 
12.Przebieg pewnej reakcji chemicznej jest następujący: 
                 magnez + tlenek wodoru ------ tlenek magnezu + wodór 
substratami tej reakcji są: 
a/ tlenek magnezu i wodór; 
b/ magnez i tlenek wodoru; 
c/ magnez i tlenek magnezu; 
d/ tlenek wodoru  i wodór.  
 
13.Która informacja błędnie odnosi się  do argonu; 
a/ jest gazem szlachetnym; 
b/ łatwo reaguje z metalami; 
c/ wypełnia się nim wnętrza żarówek; 
d/ występuje w niewielkich ilościach w powietrzu.  
 
14.W którym przypadku tlen jest  składnikiem mieszaniny jednorodnej: 
a/ w tlenku wodoru; 
b/ w powietrzu; 
c/ w tlenku magnezu; 
d/ odpowiedź a/ i c/ są prawidłowe.  
 
15.Jeżeli człowiek wdycha 4 dm3  powietrza, to do jego płuc dostaje się: 
a/ około 4 dm3  tlenu; 
b/ około  3,2 dm3  tlenu; 
c/ około  0,8 dm3  tlenu; 
d/  nie można obliczyć.                                                                                                        
 
16.Poprawny zapis reakcji wymiany to: 
a/ tlen +rtęć ------ tlenek rtęci  
b/ tlenek magnezu ------ tlen + magnez  
b/ tlenek siarki  + siarka ----- dwutlenek siarki  
d/ tlenek żelaza + węgiel ------ dwutlenek węgla + żelazo.  
 



17./Spalanie magnezu w tlenie to reakcja: 
a/ syntezy; 
b/ endoenergetyczna; 
c/ egzoenergetyczna; 
d/ odpowiedzi a/ i c/ są poprawne. 
 
 
18. „Suchy lód” czyli dwutlenek węgla w stanie stałym nie cieknie, tylko bezpośrednio przechodzi w stan 
gazowy. Zjawisko to nosi nazwę:  
a/ topnienia; 
b/ parowania; 
c/ sublimacji; 
d/ resublimacji. 
 
19.Która z  właściwości dwutlenku węgla jest błędnie podana: 
a/ powoduje mętnienie wody wapiennej; 
b/ jest trujący,  ponieważ blokuje hemoglobinę we krwi; 
c/ dobrze rozpuszcza się w wodzie; 
 d/ jest cięższy od powietrza 
 
20.Która z podanych informacji dotyczących reakcji chemicznej jest  prawdziwa; 
a/ w czasie reakcji zmieniają się właściwości  reagujących  substancji; 
b/ substraty to inne substancje niż produkty; 
c/ substancje biorące udział w reakcji to reagenty; 
d/ wszystkie odpowiedzi są poprawne.  
  
21.Do rozdzielenia mieszaniny użyto metody sedymentacji. Na tej podstawie można  stwierdzić, że mieszanina 
ta jest: 
a/ mieszaniną niejednorodną substancji stałych; 
b/ mieszaniną niejednorodną substancji ciekłych; 
c/ mieszaniną niejednorodną substancji ciekłych i stałych; 
d/ mieszaniną jednorodną  substancji ciekłych i stałych.  
 
22.W reakcji tlenku miedzi z wodorem  reduktorem jest: 
a/ wodór; 
b/ tlenek miedzi; 
c/ miedź; 
d/ tlen. 
 
23.Po przeprowadzeniu pewnej reakcji zauważono, że na dnie kolby stożkowej wydzieliła się czarna substancja 
– węgiel, a na łyżeczce do spalań powstał biały proszek – tlenek magnezu. Substratami tej reakcji jest:  
a/ węgiel i tlenek magnezu; 
b/ magnez i dwutlenek węgla; 
c/ tlenek magnezu i dwutlenek węgla; 
d/ nie można przewidzieć substratów  reakcji. 
 
Część II  (otwarta) 
 
 
24 W niżej podanej reakcji chemicznej: 
 
              tlenek wodoru +  magnez ------  tlenek magnezu + wodór  
 
wskaż: reduktor, utleniacz, reakcję utleniania, reakcję redukcji.  
 
25.O jakim gazie mowa: 
 bezbarwny, bezwonny, dobrze rozpuszcza się w wodzie, stanowi substrat fotosyntezy................................... 
 
26. Na czym polega zjawisko  efektu cieplarnianego? Podaj dwie przyczyny i dwa skutki tego zjawiska 
 



 
 
 
 
Powyższy sprawdzian  z działu –Substancje chemiczne i ich przemiany- opracowałam wykorzystując zadania:  
1/ Chemia i my – Zbiór testów sprawdzających dla klas 7 i 8  W-wa 1995 Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne. 
2/Test –Substancje chemiczne Żak Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej. W-wa 1993 
3/.Zeszyt ćwiczeń i Poradnik metodyczny –Wyd. Nowa Era.  
4/.Podstawowe zadania z chemii dla uczniów klas 7i 8 –Oficyna  Edukacyjna –Krzysztof  Pazdro. 
5 / Andrzej Reych  Chemia (egzamin gimnazjalny)  Wydawnictwo Edukacji Zofii Dobkowskiej  W-wa 2002 
6/ Materiały własne  – Zofia Wierzbicka 
 
Propozycje zaliczenia sprawdzianu w związku z przewidywanymi osiągnięciami uczniów: 
 
Zadania pozwalające zaliczyć poziom wymagań konieczny –ocena dopuszczająca:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   
 
Zadania pozwalające zaliczyć poziom wymagań podstawowy- ocena dostateczna:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 
Zadania pozwalające zaliczyć poziom wymagań rozszerzony – ocena dobra:15, 16, 17, 18, 19, 20,   
 
Zadania pozwalające zaliczyć poziom wymagań dopełniający- ocena bardzo dobra: 21, 22, 23, 24, 25, 26.  
 
Klucz odpowiedzi: 
 
1-c, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b, 6-d, 7-b, 8-c, 9-c, 10-c, 11-c, 12-b, 13-b, 14-b, 15-c, 16-d, 17-d, 18-c, 19-b,  
20-d, 21-c, 22-a, 23-b; 
24    tlenek wodoru   +  magnez   �   tlenek magnezu  +  wodór  
          utleniacz                     reduktor 

                                            ---reak.utleniania----↑                        ↑  
                 --reak.redukcji-----------------------------------------------------                               
                                          
 
25.Zjawisko efektu cieplarnianego polega na zwiększeniu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze,  
który gromadząc się w atmosferze tworzy coś  w rodzaju „płaszcza otulającego” Ziemię, powodując 
ogrzanie się jej powierzchni. 
Przyczyny:  
-rozwój motoryzacji; 
-rozwój przemysłu; 
-procesy spalania w fabrykach, ciepłowniach, gospodarstwach itp.; 
-wybuchy wulkanów; 
-oddychanie ludzi i zwierząt; 
-wycinanie lasów. 
Skutki : 
-ocieplenie klimatu; 
-topnienie lodowców; 
-podnoszenie się poziomu wód oceanicznych i morskich; 
-zalewanie lądów; 
-zakłócenia wegetacji roślin; 
-zmiana upraw na danym terenie w rolnictwie. 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 



 


