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Lista 1. 
 
1. Omów dualny charakter elektronów. Podaj i omów fakty za i przeciw falowej 

naturze.  
 
2. Co to jest radialna funkcji rozkładu? Podaj wykres tej funkcji dla orbitali 1s, 2s, 

3s, 2p, 3p i 3d w atomie wodoru.  
 
3. Co to jest kątowa część funkcji rozkładu? Podaj wykres tej funkcji dla orbitali s, 

p, d i f. Jaka wielkość określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronu od 
jądra (rozkład gęstości elektronowej)? 

 
4. Omów i wytłumacz: zakaz Pauliego, regułę Hunda. 
 
5. Omów rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych (n) i powiąż 

go z liczbami kwantowymi. 
 
6. Omów, strukturę i budowę układu okresowego pierwiastków. Naszkicuj 

strukturę blokową, uwzględniając bloki: s, p, d i f. 
 
7. Podaj kolejność zapełniania poziomów energetycznych w atomie przez 

elektrony. napisz konfiguracje elektronowe dla pierwiastków o liczbach 
atomowych; 6, 11, 17 i 25. Określ, do jakich grup układu okresowego te 
pierwiastki należą.  
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Lista 2. 
 

Czy do wykazania, że podpoziom ns u pierwiastków niezjonizowanych zapełnia 
się elektronami wcześniej niż podpoziom (n-1)d wystarczy wykorzystać jedno lub 

więcej z niżej wymienionych stwierdzeń?.  
a. elektrony ns charakteryzują się większym efektem przenikania od 

elektronów (n-1)d, 
b. elektrony ns są silniej przyciągane przez jądro atomu niż elektrony (n-

1)d, 
c. elektrony (n-1)d są silniej ekranowane przez zamkniętą (gęstą i 

symetryczną) powłokę s2p6? 
 

2. Czy orbitale: 
xy

3d ,
yz

3d , 22 yx
3d

−
różnią się kształtem i energią?  

 
3. Poddaj krytyce stwierdzenie: w atomie Ca nie występuje podpowłoka d.  
 
4. Uzasadnij, dlaczego jony Mn2+ wykazują konfigurację [Ar]3d5 zamiast 

[Ar]4s23d3, natomiast jony W4+ — [XE]4f145d2 zamiast [XE]6s24f14?  
 
5. Na podstawie poniższych danych określ l. porządkową i symbol pierwiastka  

Okres 4 5 5 6
Konfiguracja p2 p1 d5 f5

 
6. Przedstaw struktury elektronowe poziomów energetycznych dla: a) 5f8, b) 4p3, 

c) 4f3, d) 6d2. Oblicz liczbę elektronów na tych poziomach energetycznych. 
 
7. Przedstaw konfiguracje elektronowe: a) atomu S i jonu S2-, b) atomu Pd i jonu 

Pd2+, c) jonów Ti3+, Cr3+ i Pt4+. 
 
8. Ile powłok elektronowych posiadają następujące atomy i jony: Na, Na+, F-, 

Al3+, K, K+, Mn2+, J-? 
 
9. Który zbiór atomów i jonów ma jednakową konfigurację elektronową: a) Ca2+, 

S2-, K; b) Mg2+, Na+, Ne; c) Br-, As3+, Kr; d) K+, Cl-, Na.  
 
10. Które przedstawione niżej atomy i jony są względem siebie izoelektronowe 

(zawierają jednakową liczbę elektronów): a) Fe2+, Co2+, Cr3+, Ni2+; b) S2-, Cl-, 
Ca2+, Ti4+ cMg2+, Na+, Al3+, P?  

 
11. Określić liczbę elektronów walencyjnych w atomach pierwiastków o liczbach 

atomowych: 17, 21, 24, 26, 31, 50. Przedstawić powłoki walencyjne atomów 
tych pierwiastków stosując „klatkowy” zapis orbitali.  
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Lista 3. 

 
1. Wskaż konfiguracje możliwe: a) 2s3, b) 2d5, c) 5d2, d) 3f12, e) 6f3, f) 4p3, g) 3p1, 

h) 4p4, i) 4d4, j) 3f6 k) 3d4. 
 
2. Czy określenia — pierwiastek grupy pobocznej, pierwiastek przejściowy i 

pierwiastek bloku d są synonimami?  
 
3. Jak wyjaśnisz „skokową” zmianę właściwości chemicznych pierwiastków s- i p-

elektronowych w każdej grupie, przy przejściu od okresu II do III oraz od 
okresu IV do V? 

 
4. Jak zmieniają się promienie atomowe pierwiastków w okresach i grupach 

układu okresowego? Dlaczego przy przejściu od pierwiastków grupy 
fluorowców do grupy helowców obserwuje się wzrost promieni atomowych? 

 
5. Porównaj zmiany promieni atomowych pierwiastków s- i d-elektronowych 

grupy I oraz p- i d-elektronowych grupy III i IV. 
 
6. Omów zależność wielkości promieni atomowych od: a) liczby powłok 

elektronowych w atomie, b) struktury elektronowej i kształtu powłoki 
walencyjnej, c) efektu ekranowania jądra, d) ładunku jądra i liczby atomowej 
pierwiastka, e) ładunku efektywnego jądra. Jakie jeszcze czynniki wpływają na 
wielkość promieni atomowych? 

 
7. Które czynniki i w jaki sposób wpływają na wartości potencjału jonizacyjnego 

danego pierwiastka: 1) promień atomowy, 2) masa atomowa, 3) liczba 
porządkowa, 4) ładunek jądra, 5) położenie w układzie okresowym, 6) 
konfiguracja elektronowa, 7) obsadzenie powłoki zewnętrznej, 8) efekt 
ekranowania i przenikania, 9) typ usuwanego w procesie jonizacji elektronu? 

 
8. Uszereguj według wzrastających potencjałów jonizacyjnych atomy 

pierwiastków o następujących konfiguracjach elektronowych: a) 1s1, b) 
1s22s2p2, c) 1s22s2p5, d) 1s22s2p6, e) 1s22s2p63s1. 

 
9. Wskaż nie znając wartości, któremu pierwiastkowi w poniższych parach 

odpowiada większy potencjał jonizacyjny i dlaczego? a) S, P; b) Cs, Au; c) Ne, 
Cl; d) S, F; e) Na, O; f) Rn, At; g) J, Br; h) Cr, Mn; i) Ru, Os. 

 
10. Jak wytłumaczysz, że atomy: Fe, Co i Ni, posiadając różne konfiguracje 

elektronowe, wykazują zbliżone wartości potencjałów jonizacyjnych? 
 

11. Które czynniki i w jaki sposób wpływają na wartość powinowactwa 
elektronowego danego pierwiastka: promień atomowy, ładunek jądra, 
efektywny ładunek jądra, liczba porządkowa, masa atomowa pierwiastka, 
obsadzenie powłoki zewnętrznej? 

 
Dr hab. Krzysztof Kurzak 

Profesor UO 



 
Chemia Nieorganiczna I (3.3.PBN.CHE108), konwersatorium 

Chemia, I stopień, II r., semestr 4  
 

Lista 4. 
 
1. Jakie właściwości pierwiastków, można określić na podstawie znajomości 

wartości elektroujemności? 
 
2. Czy elektroujemność pierwiastka jest wielkością stałą, ściśle określoną w 

sensie fizycznym? Jeśli nie, to wyjaśnij, od czego zależy?  
 
3. W każdej niżej podanej parze wskaż atomy lub jony o większej 

elektroujemności: a) Al, C; b) S, C; c) Mg, Na; d) Mg2+, Na+; e) S2-, F-; f) Cu2+, 
Zn2+; g) Au+, Au3+; h) K+, Cl-. 

 
4. Uwzględniając elektroujemności względne pierwiastków, określić, które chlorki 

pierwiastków okresu drugiego wykazują charakter nie polarny, polarny lub 
jonowy? 

 
5. Czym różni się koordynacyjne wiązanie kowalencyjne od zwykłego wiązania 

kowalencyjnego? Podaj kilka przykładów.  
 
6. Energie jonizacji i powinowactwa elektronowe: wynoszą odpowiednio a) dla 

chloru 1255 i 356 kJ/mol atom; b) dla siarki 10,36 i 2,07 eV/atom. Wyznacz 
elektroujemności względne tych pierwiastków. 

 
7. Określ rodzaj wiązania chemicznego w następujących molekułach: N2, Cl2, 

CH4, P2O5, SO2, CaH2, CaCl2, NaBr, H2S, Na2S, HCl, NH4Cl. 
 
8. Jak zmienia się charakter wiązań chemicznych w następujących szeregach 

związków: 
a) NaCl — MgCl2 — AlCl3 — SiCl4 — PCl5 — SCl2 — Cl2,  
b) KCl — CaCl2 — FeCl2 — GeCl4 — BrCl?  

 
9. Określ udział wiązania jonowego w następujących związkach litu: LiF, LiCl, 

LiI, Li2O, Li2S? 
 
10. Określ udział wiązania jonowego w niżej podanych związkach: 

a) NaF, AlF3, CF4, BaF2, NF3, F2O;  
b) NaCl, CCl4, Cl2O, MgCl2, HCl?  
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Lista 5. 
 

1. Które z niżej wymienionych czynników decydują o zdolności tworzenia przez 
OA efektywnych OM: (1) zbliżona energia, OA (2) obecność na OA elektronów 
o przeciwnych spinach, (3) jednakowy kształt OA, (4) jednakowa symetria OA 
w stosunku do osi wiązania, (5) odpowiednia wielkość (zasięg) orbitali OA 
umożliwiająca ich wzajemne nakładanie się?  

 
2. Korzystając z metody OM rozważ możliwość istnienia następujących 

cząsteczek i jonów: a) H2, +
2H , −

2H ; b) −
2He , +

2He , −
2B , −

2F ; c) HeH, HeF?  
 
3. Z jakich OA wodoru i chloru tworzy się wiążący OM w cząsteczce HCl? 
 
4. Które z OA fluoru (2s, 2px, 2py, 2pz) biorą udział w tworzeniu orbitali 

molekularnych wiążących w cząsteczce fluoru i fluorowodoru?  
 
5. a) Przedstaw diagramy OM następujących cząsteczek: B2, N2, O2, F2 oraz 

hipotetycznej cząsteczki, Ne2; b) Czym, można uzasadnić trwałość wiązań w 
wymienionych molekułach? 

 
6. Przedstaw diagramy OM jonów NO+ i CN- oraz molekuł, CO i BF, wiedząc, że 

są one izoelektronowe z molekułą N2. Określ rząd wiązania i przedstaw wzory 
strukturalne.  

 
7. Czym są uwarunkowane zmiany długości d i energii wiązania E w szeregu: 

 
2O  +

2O  −
2O  −2

2O
d, Å 1.21 1.12 1.30 1.48
E, kJ/mol 493 641 328 210 

 
8. Przedstaw diagram OM molekuły BeF2.  
 
9. Która z teorii wiązań posługuje się pojęciem hybrydyzacji? Omówić 

hybrydyzację oraz zależność struktury molekuł od typu hybrydyzacji.  
 
10. Które z niżej wymienionych typów hybrydyzacji: sp3, sp3d, sp3d2, spd2f, spd2f2 

są najbardziej charakterystyczne dla pierwiastków II, III i V okresu układu 
pierwiastków?  
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Lista 6. 
 
1. Porównaj potencjały jonizacyjne, powinowactwo elektronowe, 

elektroujemność, typy wiązań oraz właściwości fizyczne wodoru i pierwiastków 
I grupy. Na tej podstawie przedyskutuj słuszność umieszczania wodoru w IA 
(1) i VIIA (17) grupie układu okresowego pierwiastków.  

 
2. Dlaczego spośród pierwiastków o konfiguracji charakterystycznej s1, tylko 

wodór w normalnych warunkach jest substancją gazową?  
 
3. Biorąc pod uwagę wartość potencjału jonizacyjnego wodoru wyjaśnij, dlaczego 

jon H+ nie może występować w związkach chemicznych? W jakich warunkach 
ten jon istnieje?  

 
4. Porównaj zachowanie się względem wody jonu H- i jonów halogenkowych X-. 
 
5. Przedstaw wzory wodorków pierwiastków IV okresu. Dokonaj podziału na 

wodorki, w których: (a) wodór występuje na -1 stopniu utlenienia; (b) wodór 
występuje na +1 stopniu utlenienia; (c) wiązanie M−H ma charakter prawie 
czysto kowalencyjny. Omów wodorki jonowe i metaliczne. 

 
6. Jak mógłbyś otrzymać wodór przez zastosowanie każdego z następujących 

pierwiastków lub związków: Fe, Zn, CaH2, Al, CH4, H2O?  
 
7. Podaj nazwy systematyczne następujących wodorków: a) B2H6, B4H10, B6H10; 

b) Si3H8, P2H4, H2S5, H2Se2.  
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Lista 7. 
 
1. Wyjaśnij, dlaczego jon Ca2+ jest mniejszy od jonu K+. Czego można by się 

spodziewać po wielkości jonu Ca+ w porównaniu z jonem K+?  
 
2. Litowce wywołują charakterystyczne zabarwienie płomienia palnika gazowego: 

Na – żółte, K – fioletowo-czerwone, Rb – fioletowo-różowe, Cs – fioletowe. 
Wyjaśnij zjawisko.  

 
3. W czym przejawiają się różnice między chemią litu a chemią pozostałych 

litowców?  
 
4. Jakie związki otrzymuje się w przemyśle z chlorku sodu? Opisz stosowane 

metody.  
 
5. Porównaj wiązania w cząsteczkach litowców z wiązaniem w cząsteczce 

wodoru. Jak wpłynie na trwałość wiązania usunięcie jednego elektronu z 
molekuły litowca i z molekuły wodoru?  

 
6. Metaliczny lit i potas wystawiono na działanie czynników atmosferycznych. 

Jakie reakcje chemicznie zajdą w obu przypadkach?  
 
7. Wszystkie litowce bardzo energicznie reagują z wodą (np., po wrzuceniu 

jednakowych kawałków litowca do wody). Jak można wyjaśnić różne 
zachowanie się litowców względem wody?  

 
8. Porównaj litowce i berylowce. Wskaż podobieństwa i różnice.  
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Lista 8. 
 
1. Czy beryl reaguje z wodą, kwasami i zasadami? Jak można otrzymać 

wodorotlenek berylu? Które z berylowców i w jakich kwasach ulegają 
pasywacji? 

 
2. Berylowce wywołują charakterystyczne zabarwienie płomienia palnika 

gazowego: Ca – ceglastoczerwone, Sr – karmazynowo-czerwone, Ba –
 żółtozielone. Wyjaśnij zjawisko.  

 
3. Wykaż, czy powstawanie jedno-dodatniego jonu w roztworze wodnym dla 

pierwiastków IIA (2) grupy układu okresowego byłoby korzystne? 
 
4. W czym przejawia się odmienność właściwości berylu od pozostałych 

pierwiastków grupy IIA (2) oraz podobieństwo berylu do glinu? 
 
5. Omów wpływ pierwiastków przejściowych na właściwości grupy IIIA (13) 

(uwzględnij: promienie atomowe, energię jonizacji, elektroujemność).  
 
6. Omów wiązanie trój-centrowe. Podaj przykłady tego wiązania w cząsteczkach 

pierwiastków grupy IIA (2) i IIIA (13).  
 
7. Bor i glin wystawiono na działanie czynników atmosferycznych. Jakie reakcje 

chemicznie zajdą w obu przypadkach?  
 
8. Porównaj Bor i z pozostałymi pierwiastkami grupy. Wskaż podobieństwa i 

różnice.  
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Lista 9. 
 
1. Czy beryl reaguje z wodą, kwasami i zasadami? Jak można otrzymać 

wodorotlenek berylu? 
 
2. Właściwości kwasowo-zasadowe tlenków typu MO przyjęto określać wg ich 

zdolności do udziału w reakcjach:  
1) MO(s) + H2O → M + −

(r)OH ;  

2) MO(s) + +
(r)H  → +2

(r)M  + H2O;  

3) MO(s) + −
(r)OH  + H2O → −2

(r)4 ][M(OH) .  
Podać, które tlenki berylowców z szeregu BeO - BaO reagują wg schematu 1 i 
2, 2 i 3 lub 1-3? 

 
3. Jakie kwasy może tworzyć bor? Omówić specyfikę ich budowy. Jakie procesy 

zachodzą przy stopniowym prażeniu kwasu ortoborowego? Przedstawić 
odpowiednie reakcje.  

 
4. Określić typy hybrydyzacji orbitali atomowych boru w następujących jonach: 

( ) −n
n2BO , ( ) −3

32BO , −2
74OB ? 

 
5. Zilustrować równaniami reakcji rozpuszczanie wodorotlenku glinu w 

środowisku kwaśnym i zasadowym. 
 
6. Wymień i omów właściwości odmian alotropowych węgla.  
 
7. Wymień i omów właściwości strukturalne krzemianów.  
 
8. Porównać właściwości chemiczne węgla i krzemu. Omówić przykładowo ich 

zachowanie się względem stężonych roztworów HNO3, H2SO4 i KOH.  
 
9. Dlaczego krzem, nierozpuszczalny w stężonym HNO3, łatwo rozpuszcza się w 

mieszaninie HNO3 i HF? Jaką rolę w tej mieszaninie odgrywa HF? Czy w 
podobny sposób działa na krzem mieszanina stężonych kwasów HNO3 i HCl?  
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