
KWASY I WODOROTLENKI 

Powtórzenie wiadomości 
 

Zad 1 

Podaj przykład tlenków, które: 
a) po reakcji z wodą roztwór wykazuje odczyn zasadowy;……………….. 

b) oranż metylowy barwi ich wodny roztwór na czerwono:………………. 

 
Zad 2. 

Uzupełnij zdania. 

a) Kwasy składają się z ………………………………………………………… 
b) Wodorotlenki zbudowane są z ………………………………………………  

c) Kwasy dzielimy na …………………………………………………………… 

d) Wodorotlenki powstają w reakcjach ………………………………………… 
e) Kwasy powstają w reakcjach: ………………………………………………… 

f) Zasady to ……………………………………………………………………… 

 
Zad 3. 

Podaj wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków: 

a) kwas siarkowy (IV) i (VI), kwas chlorowodorowy, siarkowodorowy, 
węglowy, fosforowy, azotowy (V), 

b) wodorotlenek sodu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi (II), żelaza (III). 

 
Zad 4. 

Podaj wartościowość reszty kwasowej i wartościowość niemetalu w kwasach: 

a) H4P2O7, H3AsO4, H3BO3, H2SiO3, HI, H3PO4, H4SiO4, HBr, HNO2,HClO3, 
HIO3, HClO, HClO4, H2SeO4. 

 
Zad 5. 

Wyjaśnij pojęcia: 

a) Elektrolity i nieelektrolity, wskaźniki, higroskopijność, 
b) Dysocjacja, anion, kation, tlenek kwasowy, zasady. 

 

Zad 6. 
Napisz reakcje otrzymywania następujących związków: 

a) kwasu chlorowodorowego, siarkowodorowego, 

b) kwasu siarkowego (IV) i (VI), węglowego, azotowego (V), fosforowego, 
c) wodorotlenku sodu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi (II), żelaza (III). 

 

 



Zad 7. 

Napisz reakcje dysocjacji następujących związków i podpisz produkty tych 
reakcji: 

a) kwasu chlorowodorowego, siarkowodorowego, kwasu siarkowego (IV) i (VI), 

węglowego, azotowego (V), fosforowego, 
b) H4P2O7, H3AsO4, H3BO3, H2SiO3, HI, H3PO4, HCN, H4SiO4, HBr, 

HNO2,HClO3, HIO3, HClO, HClO4, H2SeO4, 

c) wodorotlenku sodu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi (II), żelaza (III), 
d) Pb(OH)4, LiOH, Al(OH)3,Ba(OH)2. 

 

Zad 8. 
Do podanych określeń dopisz nazwę kwasu lub wodorotlenku, które je 

charakteryzują: 

a) ma właściwości żrące i utleniające, jego mieszanina (w odpowiednich 
proporcjach) z kwasem solnym to woda królewska – ………………… 

b) jest słabym kwasem o intensywnym, niemiłym zapachu zgniłych jaj – 

………………… 
c) jest silnie żrący, higroskopijny, ma pH<7, bezbarwna oleista ciecz, cięższa od 

wody – ………………… 

d) ciało stałe w postaci granulek, higroskopijne – ………………… 
e) bezbarwna ciecz o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, ścina białko, 

które przyjmuje żółte zabarwienie – ………………… 

f) jego rozcieńczanie z wodą jest reakcją egzoenergetyczną – ………………… 
g) zabarwia drewno na żółto – pomarańczowo – ………………… 

h) zwęgla drewno – ………………… 

g) mocny kwas, intensywnie dymiący, ma ostry duszący zapach – …………… 
i) jego wodny roztwór pijemy jako wodę gazowaną – …………………… 

j) oprócz kwasu węglowego znajduje się w napojach typu cola – …………… 
k) tlenek tej zasady to wapno palone – ……………………… 

 

Zad 9 
Uzupełnij tabelę z barwami wskaźników chemicznych: 

Wskaźnik Barwa w wodzie Barwa w kwasie Barwa w zasadzie 

    

    

    

    

    

 


