
Chemia Nieorganiczna I 
I. Problemy ogólne 

2. Dualny charakter elektronów. Podaj i omów fakty za i przeciw falowej naturze. 
3. Funkcje falowe (radialna i kątowa, gęstość elektronowa, orbitale atomowe).  
4. Właściwości spektroskopowe pierwiastków grup głównych.  
5. Wiązania chemiczne (typy, charakterystyka poszczególnych typów, przykłady). 
6. Teoria wiązań walencyjnych (TWW) (podstawowe założenia, pojęcie hybrydyzacji, skład i 

orientacja orbitali zhybrydyzowanych, przykłady: BeCl2, BF3, CH4, PCl5, SF6).  
7. Teoria orbitali molekularnych (TOM) (podstawowe założenia, typy orbitali cząsteczkowych, 

trwałość wiązania, rząd wiązania)  
8. Względne poziomy energetyczne OM (diagramy) dla dwuatomowych cząsteczek homojądrowych 

2 okresu.  
9. OM cząsteczek heterojądrowych (NO+, CN-, CO, BF, BeF2 ).  

10. Przewidywanie trwałości cząsteczki w oparciu o diagramy OM ( 2H , +
2H , −

2H ; N2, +
2N ; O2, +

2O ;).  
11. Wiązanie trójcentrowe (wiązanie z deficytem elektronowym), przykłady.  
12. Nomenklatura związków nieorganicznych (typy i systemy nazw, ogólne reguły).  

 
II. Układ okresowy. Okresowość właściwości pierwiastków  

2. Budowa układu okresowego pierwiastków (struktura blokowa, bloki s, p, d i f);  
3. Relacja pomiędzy zapełnianiem powłok elektronowych a położeniem w układzie okresowym; 
4. Typy promieni atomowych (kowalencyjny, jonowy, van der Waalsa, definicje, sposoby 

wyznaczania);  
5. Promienie atomowe (zmiany na tle układu okresowego, nieregularności, zależność od liczby 

atomowej, ra=f(Z).  
6. Energie jonizacji (definicje, zmiany na tle układu okresowego, nieregularności);  
7. Powinowactwo elektronowe, elektroujemności pierwiastków (zmiany na tle układu okresowego, 

elektroujemność a typ wiązania chemicznego);  
8. Konfiguracje elektronowe i stopnie utlenienia pierwiastków bloku s i p.  
9. Charakter metaliczny pierwiastków na tle układu okresowego (metale, niemetale, pierwiastki 

amfoteryczne); 
10. Wpływ pierwiastków przejściowych i wewnątrz-przejściowych na właściwości pierwiastków grup 

głównych.  
11. Właściwości przedstawiciela grupy głównej w odniesieniu do pozostałych pierwiastków danej 

grupy (porównanie).  
12. Związki kompleksowe pierwiastków grup głównych, typowe liczby koordynacji, przykłady.  

 
III. Charakterystyka danej grupy głównej (występowanie pierwiastków, właściwości fizyczne i chemiczne – 

ważniejsze reakcje, ważniejsze związki, otrzymywanie, przykłady zastosowania). Charakterystyka 
poszczególnych pierwiastków (liczba atomowa, nazwa, symbol, konfiguracja elektronowa, trwałe 
stopnie utlenienia, przynależność do okresu) 

2. Wodór, wodorki;  
3. Litowce;  
4. Berylowce;  
5. Borowce;  
6. Węglowce;  
7. Azotowce;  
8. Tlenowce;  
9. Fluorowce;  

10. Helowce;  
11. Charakter tlenków pierwiastków grup głównych (kwasowość zasadowość).  
12. Właściwości metaliczne i niemetaliczne, pierwiastków grup głównych (pierwiastki, związki, 

właściwości fizyczne, chemiczne). 
 


