
Chemia Nieorganiczna II 
 
I. Chemia koordynacyjna.  

2. Podstawowe pojęcia chemii koordynacyjnej (kompleks, jon centralny, ligand, liczba 
koordynacyjna, geometria). Nazewnictwo związków koordynacyjnych.  

3. Znaczenie związków kompleksowych; przykłady zastosowań.  
4. Teoria wiązań walencyjnych (podstawowe założenia, zastosowanie do opisu różnych typów 

hybrydyzacji i właściwości magnetycznych).  
5. Teoria pola krystalicznego (podstawowe założenia, model silnego i słabego pola krystalicznego, 

rozszczepienie orbitali d w polach o symetriach: Td, Oh, D4h, czynniki wpływające na wielkość 
rozszczepienia ∆, energia stabilizacji pola krystalicznego).  

6. Spektroskopia kompleksów metali przejściowych (liczby kwantowe, sprzężenie Russel-Sundersa, 
termy, reguły Hunda, energetyczne diagramy korelacyjne dla symetrii oktaedrycznej i 
konfiguracji: d1-d9, liczba przejść elektronowych).  

7. Teoria orbitali molekularnych (podstawowe założenia, wiązania σ i π wiążące i antywiążące, 
diagramy OM dla prostych cząstek: H2, He2

+, HF (orbitale niewiążące).  
8. Teoria orbitali molekularnych (diagramy OM dla jonów kompleksowych oktaedrycznych z 

wiązaniami σ: [FeF6]3-, [Fe(CN)6]3-; orbitale π w kompleksach oktaedrycznych: [CoF6]3-, 
[Co(NH3)6]3+; wpływ wiązań π na wielkość rozszczepienia ∆ i na trwałość kompleksów.  

9. Spektrochemiczne szeregi energetyczne: ligandów, jonów centralnych (parametr rozszczepienia 
∆, efekt batochromowy, efekt hipsochromowy).  

10. Barwa związków kompleksowych metali przejściowych (czynniki wpływające na barwę, relacja 
pomiędzy barwą absorbowaną a obserwowaną, zakresy barw).  

11. Odkształcenie Jahna-Tellera, przykłady.  
12. Właściwości magnetyczne pierwiastków d- i f-elektronowych. 

 
II. Stereochemia, trwałość i mechanizm.  

2. Struktura jonów kompleksowych (liczba koordynacyjna a geometria i typ hybrydyzacji, rodzaje 
ligandów); przykłady. 

3. Izomeria związków koordynacyjnych, rodzaje i przykłady.  
4. Trwałość związków kompleksowych w sensie termodynamicznym, stała równowagi (stała 

termodynamiczna, podstawowe funkcje termodynamiczne)  
5. Trwałość związków kompleksowych w sensie kinetycznym, stała kinetyczna, labilność i 

inertność), reguła Taubego.  
6. Prawo zachowania masy i bilans masy; stopniowa i kumulatywna stała protonowania liganda, 

stopniowa i kumulatywna stała trwałości kompleksu.  
7. Sens badań równowagowych na przykładzie układu Cu2+ - NH3. 
8. Czynniki wpływające na trwałość kompleksów, naturalny szereg trwałości (Irwinga-Williamsa).  
9. Reakcje związków kompleksowych (reakcje podstawienia: mechanizm dysocjacyjny SN1 i 

asocjacyjny SN2; reakcje oksydacyjno-redukcyjne), przykłady.  
10. Przykłady różnego rodzaju izomerii dla tego samego związku kompleksowego. 
11. Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad w zastosowaniu do przewidywania trwałości 

związków kompleksowych i tlenków różnych metali.  
12. Karbonylki metali przejściowych i ich analogi (reguła efektywnej masy atomowej, ligandy π-

akceptorowe, struktura elektronowa CO, wiązania σ, wiązanie zwrotne π, schemat OM).  
 

III. Układ okresowy, pierwiastki bloku d i f.  
2. Przedyskutuj relację pomiędzy zapełnianiem powłok elektronowych a położeniem pierwiastka w 

układzie okresowym. 
3. Podaj ogólną regułę zmian promieni atomowych i jonowych. Wyjaśnij nieregularności. Przedstaw 

zależność promieni atomowych pierwiastków od liczby atomowej, ra=f (Z).  
4. Elektroujemność i energia jonizacji pierwiastków. Zmiany na tle układu okresowego. Wskaż i 

wyjaśnij nieregularności. 
5. Właściwości fizyczne i chemiczne, pierwiastków przejściowych 



6. Otrzymywanie pierwiastków przejściowych (np., m. metalotermiczna, m. karbotermiczna, m. 
termicznego rozkładu, m. elektrolityczna, inne metody). Omów, do jakich pierwiastków, 
stosowane są wymienione główne metody.  

7. Występowanie pierwiastków przejściowych (tlenki, halogenki, fosforany, krzemiany, 
węglany/siarczany, siarczki, niezwiązane). Omów, jakie pierwiastki występują w postaci 
wymienionych związków.  

8. Zastosowanie pierwiastków przejściowych (np., luminofory, lasery, katalizatory, aspekty 
biochemiczne, pigmenty, szkła barwne).  

9. Pierwiastki przejściowe w układzie okresowym. Charakterystyka poszczególnych pierwiastków 
(liczba atomowa, nazwa, symbol, konfiguracja elektronowa, stopnie utlenienia, przynależność do 
podgrupy, przynależność do okresu).  

10. Związki pierwiastków przejściowych (tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) 
11. Związki kompleksowe pierwiastków przejściowych. Typowe liczby koordynacji pierwiastków 

przejściowych 
12. Wymień podstawowe różnice we właściwościach pierwiastków bloku d w stosunku do 

pierwiastków bloku s i p. 
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