
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. 

 
Zadanie 1 (0–1) 

W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. 

Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych A – E. 

A. NO   B. NO2   C. MgO   D. SO2   E. SO3 

1.1. 

 

W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma 
wartościowość równą II. W skład jądra atomu tego 

pierwiastka wchodzi 7 protonów. 

A  

 

B C D E 

1.2. 

 

Pierwiastki tworzące ten związek leżą w tej samej grupie 
układu okresowego. Masa cząsteczkowa tlenku tego 

pierwiastka jest mniejsza od 70 u. 

A  

 

B C D E 

Zadanie 2 (0–1) 

Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę 

elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.  

A. Na, Mg, Al   B. H, He, Li   C. Be, B, C   D. Be, Mg, Ca 

Zadanie 3 (0–1) 

Której informacji nie można odczytać z zamieszczonego fragmentu układu 

okresowego? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Naturalny wodór stanowią 3 izotopy. 

B. Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne. 

C. W jądrze atomu sodu znajduje się 11 protonów. 

D. Maksymalna wartościowość chloru względem tlenu jest równa 7. 

 



Zadanie 4 (0–1) 

Na podstawie podanego fragmentu układu okresowego do opisu pierwiastka 

przyporządkuj jego nazwę – właściwą literę (A–D). 

 

A. skand   B. sód   C. wapń   D. beryl 

 Opis pierwiastka  

4.1. Bardzo aktywny, srebrzysty, miękki metal, znajduje się w 
trzecim okresie i pierwszej grupie układu okresowego.  

A B C D 

4.2. Konfiguracja elektronowa w atomie tego pierwiastka 

wynosi 2, 8, 8, 2; nazwa techniczna jego tlenku to wapno 
palone.  

A B C D 

 

Zadanie 5 (0–1) 

Które z poniżej wymienionych właściwości pierwiastków można odczytać  z 

podanego fragmentu układu okresowego? Wybierz T (tak), jeśli daną 
właściwość można odczytać, lub N (nie) – jeśli nie można jej odczytać. 

Liczbę powłok elektronowych w atomie pierwiastka. T N 

Liczbę protonów w jądrze atomu pierwiastka. T N 

 

Zadanie 6 (0–1) 

Poniżej podano symbole czterech jąder atomowych pewnych pierwiastków.  

 
     I           II            III             IV 
Którymi numerami oznaczono izotopy tego samego pierwiastka? Wybierz  

odpowiedź spośród podanych poniżej. 

A. I i IV   B. III i IV   C. II i IV   D. II i III 

 

Informacje do zadań 7. i 8. 

Masa atomowa węgla wynosi 12 u, a masa atomowa wodoru 1 u. 

Zadanie 7. (0-1) 

Masa cząsteczkowa etanu C2H6 jest równa 

A. 8 u   B. 13 u   C. 30 u   D. 74 u 

Zadanie 8. (0-1) 

W jakim stosunku masowym łączy się węgiel z wodorem w etanie? 
A. 1 : 3   B. 1 : 4   C. 3 : 1   D. 4 : 1 

 

 

 

 



Zadanie 9 (0–1) 

Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. 

  
 

W tabeli zapisano skład atomów dwóch pierwiastków. 

 Liczba 

protonów 

Rozmieszczenie elektronów na 

powłokach 

Pierwiastek X 11 2 8 1 

Pierwiastek Y 7 2 5 – 

 

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając odpowiedzi spośród podanych.  

 

9.1. Pierwiastek X to A/B, a pierwiastek Y to C/D.  

A. wapń   B. sód   C. azot   D. fosfor  

 

9.2. Pierwiastek X przyjmuje w związkach maksymalną wartościowość równą 

A/B, a pierwiastek Y równą C/D.  

A. I   B. II   C. III   D. V 

 

Zadanie 10.(0–2) 

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące jednego z izotopów pierwiastka X. 

 

Pierwiastek 

X 

Liczba 

atomowa 

Liczba 

masowa 

Rozmieszczenie elektronów na 

powłokach 

K L M 

15 31 2 8 5 

Odpowiedz na pytania 7.1. i 7.2. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród 

podanych. 

10.1. Ile elektronów walencyjnych znajduje się w atomie pierwiastka X? 

A. 2   B. 5   C. 8    D. 15 

10.2. Ile neutronów zawiera jądro atomu pierwiastka X? 

A. 8   B. 15   C. 16   D. 31 
 



Informacje do zadań 11. i 12. 

Jacek zaplanował eksperyment z użyciem jednakowych gwoździ stalowych. Jego 
przebieg zilustrował rysunkiem. 

 
 

Po kilku dniach obserwacji Jacek zapisał następujące wyniki. 

Probówka 1. 2. 3. 4. 5. 

Wynik brak rdzy rdza brak rdzy brak rdzy bardzo dużo rdzy 

 

Zadanie 11(0–1)  

Zaznacz T (tak), jeśli uzasadnienie jest trafne, lub N (nie) – jeśli jest 

nietrafne w odniesieniu do wykonanego eksperymentu. 

Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ 

gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje. T N 

gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie. T N 

 

Zadanie 12 (0–1) 

Które zdanie nie jest wnioskiem z eksperymentu Jacka? Wybierz odpowiedź 

spośród podanych. 

A. Stal rdzewieje szybciej, jeśli w wodzie jest sól. 
B. Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję niż stal zwykła. 

C. Woda i powietrze to zasadnicze czynniki powodujące rdzewienie stali. 

D. Brak wody lub powietrza sprawia, że korozja nie zachodzi. 
 

 Zadanie 13. (0–1) 
Metale łączą się z niemetalami zwykle za pomocą wiązania jonowego, a 
niemetale z niemetalami za pomocą wiązania atomowego (kowalencyjnego).  

Wzory związków chemicznych:  

A. NaCl   B. HCl  

Przyporządkuj do opisów wiązań wzory cząsteczek związków chemicznych 

A lub B. Wybierz z poniższej tabeli właściwe odpowiedzi. 

W cząsteczkach tego związku atomy pierwiastków łączą się za 
pomocą wspólnych par elektronów.  

A  B  

Aniony i kationy powstałe z atomów pierwiastków tworzących ten 

związek przyciągają się, ponieważ mają ładunki elektryczne 

przeciwnych znaków.  

A  B  



Zadanie 14. (0–1) 

Wskaż nazwę izotopu 
2
H z poprawnie podaną liczbą cząstek będących jego 

składnikami (kolejno protonów, elektronów, neutronów). 

A. prot 2, 2, 1  B. tryt 1, 1, 2  C. deuter 1, 1, 1 D. prot 1, 1, 0 

 

Zadanie 15. (0–1) 
Na fragmencie układu okresowego pierwiastków chemicznych zaznaczono 

zmianę właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. 

 
Oceń prawdziwość  poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, 

lub F, jeśli jest fałszywe. 

Pionowa strzałka wskazuje zwiększanie się zdolności oddawania 

elektronów przez atom danego pierwiastka chemicznego. 
P F 

Pozioma strzałka wskazuje zmniejszanie się liczby elektronów 
walencyjnych w atomie danego pierwiastka chemicznego. 

P F 

 

Zadanie 16. (0–1) 
Zaznacz dokończenia zdań, tak aby powstały informacje prawdziwe. 

1. W tworzeniu wiązań chemicznych biorą udział 

A. elektrony walencyjne.   C. wszystkie elektrony. 
B. elektrony niewalencyjne.  D. protony. 

2.  Atomy dążą do uzyskania oktetu elektronowego, czyli 

A. dwóch elektronów na  powłoce zewnętrznej. 
B. ośmiu elektronów na powłokach wewnętrznych. 

C. ośmiu elektronów na powłoce zewnętrznej. 

D. dwóch elektronów na powłokach wewnętrznych. 

3. Atomy, które mają jedną powłoką elektronową uzyskują stan trwały, gdy 

znajdują się na niej 

A. dwa elektrony.   C. jeden elektron. 

B. trzy elektrony.   D. cztery elektrony. 

 



Zadanie 17 (0–1) 

Poniżej przedstawiono uproszczone modele atomów różnych pierwiastków 

chemicznych. Który z nich to model atomu bromu? Wybierz prawidłową 

odpowiedź. 

A.    +19  )2e
–
  )8e

–
  )8e

–
  )1e

–   
B.  +39  )2e

–
  )8e

–
  )18e

–
  )10e

–
  )1e

– 

               K      L      M     N                                          K      L     M      N        O 

 

C.    +80  )2e
–
  )8e

–
  )18e

–
  )32e

–
  )13e

–
  )7e

–  
D.  +35  )2e

–
  )8e

–
  )18e

–
  )7e

– 

               K       L     M      N       O       P                                K      L     M       N 

Zadanie 18 (0–1) 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących powstawania wiązań 

chemicznych każdego z podanych związków chemicznych. Wybierz P, jeśli 

informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli fałszywa. 

 

Rodzaj wiązania chemicznego 

Sposób tworzenia się wiązania 

na przykładzie związku 

chemicznego 

 

wiązanie kowalencyjne (atomowe) 
 

  P   F 

wiązanie jonowe 
 

  P   F 

 

Zadanie 19. (0–1) 

Zaznacz poprawne informacje na temat atomu azotu. 

Atom azotu 
14

7N składa się z: 

A. 7 protonów, 7 elektronów, 14 neutronów. 

B. 7 protonów, 14 elektronów, 7 neutronów. 

C. 7 protonów, 7 elektronów, 7 neutronów. 
D. 14 protonów, 7 elektronów, 14 neutronów. 

 
 Konfiguracja elektronowa atomu azotu to: 

A. K
2
L

5
.  B. K

2
L

8
M

4
.  C. K

5
L

2
.  D. K

2
L

6
M

6
 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wskaż zestaw wzorów sumarycznych związków chemicznych, w których 

występuje tylko wiązanie jonowe.  

A. HCl, O2, NaI 

B.  MgCl2, N2, H2O 

C. NaI, MgCl2, CaBr2 
D. CO2, H2O, H2, O2 

 



Zadanie 21. (0–1) 

Na schemacie fragmentu układu okresowego pod literami T i U są ukryte 
pierwiastki chemiczne będące składnikami powietrza o stałej zawartości.  

 
Wskaż zdanie opisujące pierwiastek chemiczny T. 

A. Konfiguracja elektronowa atomu tego pierwiastka chemicznego to K
2
L

8
. 

B. W atomie tego pierwiastka chemicznego elektrony są rozmieszczone na 

dwóch powłokach. 
C.  Atom tego pierwiastka chemicznego ma 4 elektrony walencyjne. 

D. Gaz szlachetny.  

 

Wskaż zdanie opisujące pierwiastek U.   

A. Jądro atomowe tego pierwiastka chemicznego ma 2 protony.  

B. Konfiguracja elektronowa atomu tego pierwiastka chemicznego to K
2
L

8
M

1
. 

C. Atom tego pierwiastka chemicznego ma 6 elektronów walencyjnych. 

D. W atomie tego pierwiastka chemicznego elektrony są rozmieszczone na 1 

powłoce.   

 

Zadanie 21. (0–1) 

Oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest 

prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

Wartościowość pierwiastków chemicznych w podanych 

związkach chemicznych wynosi odpowiednio (kolejność 

jak we wzorze sumarycznym): 
 

w przypadku N2O: IV, II. P F 

w przypadku MgS: II, II. P F 



 


