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Budowa atomu – nukleony i elektrony 

 

Grupa A 

 

1. Korzystając z przedstawionego modelu atomu pierwiastka chemicznego, uzupełnij opis jego 

budowy. 

 

liczba powłok elektronowych: ________ 

liczba wszystkich elektronów: ________ 

liczba elektronów walencyjnych: ________ 

liczba protonów: ________ 

symbol chemiczny pierwiastka: ________ 

Informacja do zadania 2. 

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A

Z E, gdzie: 

liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów, 

liczba atomowa Z = liczba protonów = liczba elektronów = ładunek jądra. 

2. Podkreśl poprawnie podany skład atomu węgla C12

6 . 

a) 12 protonów, 12 neutronów, 12 elektronów 

b) 6 protonów, 6 neutronów, 12 elektronów 

c) 6 protonów, 6 neutronów, 6 elektronów 

d) 6 protonów, 12 neutronów, 12 elektronów 

3. Napisz symbol chemiczny i liczbę atomową Z pierwiastka chemicznego zaznaczonego na 

układzie okresowym, a następnie uzupełnij jego konfigurację elektronową. Skorzystaj z układu 

okresowego. 

 

symbol chemiczny: ________ 

Z = ________ 

K2 L...M...  

 

4. Konfiguracja elektronowa atomów dwóch różnych pierwiastków chemicznych jest następująca: 

K2L8M18N7 oraz K2L8M7. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

 

1. 
Obydwa pierwiastki chemiczne znajdują się w tym samym okresie układu 

okresowego. 
P F 

2. Obydwa pierwiastki chemiczne znajdują się w tej samej grupie układu okresowego. P F 

3. Ich atomy mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych. P F 

4. Ich atomy mają tyle samo protonów. P F 

5. Ich atomy mają tyle samo powłok elektronowych. P F 

6. Obydwa pierwiastki chemiczne to niemetale. P F 

7. Różnią się stanem skupienia. P F 

8. Promień atomowy obydwu pierwiastków chemicznych jest taki sam. P F 
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Budowa atomu – nukleony i elektrony 

Grupa B 

 

1. Korzystając z przedstawionego modelu atomu 

pierwiastka chemicznego, uzupełnij opis jego budowy. 

 

liczba powłok elektronowych: ________ 

liczba wszystkich elektronów: ________ 

liczba elektronów na ostatniej powłoce: ________ 

liczba protonów: ________ 

symbol chemiczny pierwiastka: ________ 

Informacja do zadania 2. 

Każdy pierwiastek chemiczny można zapisać w postaci A

Z E, gdzie: 

liczba masowa A = liczba protonów + liczba neutronów, 

liczba atomowa Z = liczba protonów = liczba elektronów = ładunek jądra. 

2. Uzupełnij opis budowy atomu węgla C12

6 . 

Atom węgla ma w jądrze ________ protonów i ________ neutronów. Na jego powłokach 

elektronowych znajduje się ________ elektronów. Jego liczba masowa A wynosi ________, a 

liczba atomowa Z wynosi ________ . 

3. Napisz symbol chemiczny i liczbę atomową Z pierwiastka chemicznego zaznaczonego na 

układzie okresowym, a następnie uzupełnij jego konfigurację elektronową. Skorzystaj z układu 

okresowego. 

 

symbol chemiczny: ________ 

Z = ________ 

K2L8M...  

 
 

4. Dane są dwa pierwiastki chemiczne: Br35  i Cl17 . Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – 

jeśli jest fałszywe. Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

 

1. 
Obydwa pierwiastki chemiczne znajdują się w tym samym okresie układu 

okresowego. 
P F 

2. Obydwa pierwiastki chemiczne znajdują się w tej samej grupie układu okresowego. P F 

3. Atom bromu ma 35 protonów. P F 

4. Atom chloru ma 35 protonów. P F 

5. Obydwa pierwiastki chemiczne to niemetale. P F 
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Wpływ rodzaju wiązania na właściwości 

związku chemicznego 

 

Grupa A 

1. Określ rodzaj wiązań chemicznych w substancjach o podanych wzorach.  

 

 

 

 

 

  

2. Ustal liczbę wspólnych par elektronowych w cząsteczkach o podanych wzorach. 

Wzór elektronowy 
   

 
Liczba wspólnych par 

elektronowych     

3. Uzupełnij tabelę. 

Symbol 

pierwiastka 

chemicznego 

Numer 

grupy 

Liczba 
Symbol 

jonu elektronów 

walencyjnych 

elektronów 

oddanych 

elektronów 

pobranych 

S 16 6 — 2 S2– 

Mg      

Cl      

Al      

 

4. Sól kuchenna (chlorek sodu NaCl) to związek chemiczny o budowie jonowej. Podkreśl 

właściwości chlorku sodu. 

 

stan skupienia: stały, ciekły, gazowy 

temperatury topnienia i wrzenia: niskie, wysokie 

przewodnictwo prądu elektrycznego: stopiony NaCl przewodzi prąd elektryczny, nie przewodzi 

prądu elektrycznego 

5. Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki tlenku węgla(IV) i uzupełnij jego opis. 

Wzór: 
liczba wiązań: ________ 

liczba wszystkich elektronów w cząsteczce:  ________ 

liczba wspólnych par elektronowych:  ________ 

liczba wolnych par elektronowych: ________ 

 

Wzór  Rodzaj wiązania chemicznego 

HCl  

O2  

NaBr  

H2S  

CaO  
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Wpływ rodzaju wiązania na właściwości 

związku chemicznego 
 

Grupa B 

 

1. Określ rodzaj wiązań chemicznych w substancjach o podanych wzorach. Podkreśl na niebiesko 

substancje, w których występują wiązania kowalencyjne, na zielono – kowalencyjne 

spolaryzowane, a na czerwono – jonowe.  

O2 • HCl • NH3 • H2 • CO2 • NaBr • KCl • Cl2 

2. Ustal liczbę wspólnych par elektronowych w cząsteczkach o podanych wzorach.  

Wzór elektronowy 
    

Liczba wspólnych par elektronowych     

3. Uzupełnij równania reakcji powstawania jonów, korzystając z podanych przykładów. 

O + 2e– → O2– Mg – 2e– → Mg2+ 

a) Na ________→ Na+ 

b) S + 2e– → ________ 

c) P  ________→ P3– 

d) Ba  ________→ Ba2+ 

4. Związki jonowe mają stały stan skupienia. W roztworach wodnych i w stanie stopionym 

przewodzą prąd elektryczny. Mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia. Sól kuchenna 

(chlorek sodu NaCl) to związek chemiczny o budowie jonowej. Podkreśl właściwości chlorku 

sodu. 

stan skupienia: stały, ciekły, gazowy 

temperatury topnienia i wrzenia: niskie, wysokie 

przewodnictwo prądu elektrycznego: stopiony NaCl przewodzi prąd elektryczny, nie przewodzi 

prądu elektrycznego 

 


