
Klasa 7 chemia 

 

Drodzy uczniowie, obiecałam przedstawić Wam odpowiedzi do wcześniej 

zadanych zadań. Porównajcie je ze swoimi odpowiedziami. 

 

1. Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe (strukturalne) następujących związków 

chemicznych: 

- tlenek potasu I      K20 

 - tlenek wapnia II   CaO 

 - tlenek glinu III   Al2O3 

- tlenek krzemu IV   SiO2 

- tlenek azotu V   N2O5 

- tlenek siarki VI    SO3 

- tlenek chloru VII   Cl207 

- chlorek sodu I   NaCl 

- chlorek miedzi II   CuCl2 

- chlorek żelaza III   FeCl3 

- chlorek ołowiu IV  PbCl4 

 - siarczek potasu I   K2S 

- siarczek magnezu II  MgS 

 -siarczek glinu III   Al2S3 

Wzorów kreskowych nie dam rady narysować, ale można  je porównać z 

przykładami przerobionymi  na lekcjach w szkole. 

1. Teraz te same przykłady przeczytajmy dokładniej: 

np. MgO jedna cząsteczka tlenku magnezu (Gdzie jest zapisana ta jedynka? 

Na początku przed wzorem, ale jej nie piszemy 1MgO.) 

Na2O  jedna cząsteczka tlenku sodu 

Al2S3 jedna cząsteczka siarczku glinu 

FeCl3 jedna cząsteczka chlorku żelaza III 

K2S  jedna cząsteczka siarczku potasu 

2. Spróbuj przeczytać podane zapisy wg wzoru: 



Klasa 7 chemia 

3 P2O5  trzy cząsteczki tlenku fosforu V, które w sumie składają się z 

6 atomów fosforu i 15 atomów tlenu. 

 

o CaO jedna cząsteczka tlenku wapnia, które w sumie składają się z 1 

atomu wapnia i 1 atomu tlenu. 

 

o 3 CaO trzy cząsteczki tlenku wapnia, które w sumie składają się z 3 

atomów wapnia i 3 atomów tlenu. 

 

 2 Cl2O7 , 2 czasteczki tlenku chloru VII, które w sumie składają się z 

4 atomów chloru i 14 atomów tlenu. 

 5 SO2    pięć cząsteczek tlenku siarki IV, które w sumie składają się z 

5 atomów siarki i 10 atomów tlenu. 

 H     jeden atom wodoru; 

 4H  cztery atomy wodoru; 

 4H2 cztery cząsteczki wodoru, składające się z 8 atomów wodoru; 

 2N dwa atomy azotu; 

 N2  jedna cząsteczka azotu, która w sumie składa się z 2 atomów 

azotu. 

 

 

 

Kto zrobił wszystko dobrze? Gratuluję, jeśli to możliwe prześlij zdjęcie do oceny. 


