
Klasa VII 
ZESTWA 1 

1. Podaj wzór sumaryczny i strukturalny  wodorotlenku sodu i wapnia. 

2. Wymień zastosowanie kwasu siarkowego (VI) 

3. Wymień stany skupienia wody, nazwij procesy zmiany stanów skupienia ( parowanie, 

skraplanie….) 

ZESTAW 2 

1. Podaj definicję stężenia procentowego 

2. Omów położenie i skład atomu wapnia. 

3. Wymień zastosowanie wodorotlenku potasu 

ZESTAW 3 

1. Podaj definicję izotopu, omów izotopy wodoru. 

2. Co to jest rozpuszczalność, od czego ona zależy. 

3. Napisz reakcję otrzymywania i dysocjacji kwasu azotowego (V). 

ZESTAW 4 

1. Zdefiniuj pojęcie liczby atomowej i masowej, wskaż te liczby na przykładzie atomu wapnia 

2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 50g soli i 200g wody. 

3. Omów zastosowanie wodorotlenku sodu. 

ZESTAW 5 

1. Podaj wzór sumaryczny, strukturalny i reakcję  otrzymywania kwasu siarkowego (VI) 

2. Co to jest rozpuszczalność, od czego ona zależy. 

3. Omów skład i budowę atomu siarki 

ZESTAW 6 

1. Omów metody otrzymywania wodorotlenków na przykładzie wodorotlenku baru. 

2. Co to jest stężenie procentowe roztworu. 

3. Napisz wzór sumaryczny, strukturalny, reakcję dysocjacji kwasu siarkowego (IV) 

ZESTAW 7  

1. Napisz reakcje otrzymywania i dysocjacji wodorotlenku wapnia. 

2. Wymień zastosowanie kwasu chlorowodorowego. 

3. Wskaż czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie. 

ZESTAW 8 

1. Napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku potasu. 

2. Omów zastosowanie kwasu azotowego (V) 

3. Co to jest stężenie procentowe roztworu. 

ZESTAW 9 

1. Co to jest rozpuszczalność  i od czego ona zależy. 

2. Omów zastosowanie wodorotlenku sodu. 

3. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz reakcję dysocjacji kwasu węglowego. 



ZESTAW 10 

1. Podaj wzór sumaryczny i strukturalny  wodorotlenku potasu i baru. 

2. Wymień zastosowanie kwasu siarkowego (IV) 

3. Wymień stany skupienia wody, nazwij procesy zmiany stanów skupienia ( parowanie, 

skraplanie….) 

ZESTAW 11 

1. Co to jest rozpuszczalność i od czego ona zależy. 

2. Oblicz tężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 100 g cukru do 200g wody 

3. Wymień zastosowanie wodorotlenku wapnia. 

ZESTAW 12 

1. Podaj definicję stężenia procentowego 

2. Omów położenie i skład atomu potasu. 

3. Wymień zastosowanie wodorotlenku wapnia. 

ZESTAW 13 

1. Podaj definicję izotopu, omów izotopy wodoru. 

2. Co to jest rozpuszczalność, od czego ona zależy. 

3. Napisz reakcję otrzymywania i dysocjacji kwasu siarkowego (VI). 

ZESTAW 14 

1. Zdefiniuj pojęcie liczby atomowej i masowej, wskaż te liczby na przykładzie atomu wapnia 

2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 100g soli i 200g wody. 

3. Omów zastosowanie wodorotlenku potasu. 

ZESTAW 15 

1. Podaj wzór sumaryczny, strukturalny i reakcję  otrzymywania kwasu azotowego (V) 

2. Co to jest rozpuszczalność, od czego ona zależy. 

3. Omów skład i budowę atomu potasu. 

ZESTAW 16 

4. Omów metody otrzymywania wodorotlenków na przykładzie wodorotlenku wapnia. 

5. Co to jest stężenie procentowe roztworu. 

6. Napisz wzór sumaryczny, strukturalny, reakcję dysocjacji kwasu siarkowego (IV) 

ZESTAW 17  

4. Napisz reakcje otrzymywania i dysocjacji wodorotlenku sodu. 

5. Wymień zastosowanie kwasu azotowego (V). 

6. Wskaż czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie. 

ZESTAW 18 

4. Napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku wapnia. 

5. Omów zastosowanie kwasu siarkowego (VI) 

6. Co to jest stężenie procentowe roztworu. 

 



 


