
Chemia                                            klasa 7a                                                                          21.05.2020 

                                                                                                                                                                                         

Temat: Równania reakcji chemicznych. Obliczenia stechiometryczne. 

 

1. Równanie reakcji chemicznej  to przedstawienie jej przebiegu za pomocą symboli i 

wzorów chemicznych. 

2. Liczba substratów , czyli składników przed strzałką, musi być równa ilości 

otrzymanych produktów  za strzałką. 

3. Reakcja syntezy , czyli łączenia: 

C +      O2    CO2 

węgiel + tlen     tlenek węgla (IV) 

  A        +  B       AB 

 

4. Reakcja analizy, czyli rozkładu: 

Tlenek rtęci ( II)                              rtęć + tlen 

         HgO                          Hg +     O2 

Lewa strona nie zgadza się sprawą, więc robimy tak aby było wszystkiego po tyle samo po 

obu stronach strzałki: 

2HgO                                      2Hg       +  O2 

AB        A      +       B 

 

5. Reakcja wymiany: 

magnez +  tlenek węgla (IV)                                tlenek magnezu +  węgiel 

Mg         +   CO2                                                                                   MgO             +          C 

Znowu lewa strona nie zgadza się z prawą ilościowo, więc: 

2Mg     +  CO2                                                                       2MgO            +         C 

A      +    BC                                                         AC             +         B 

 

 

 

 



Karta  Pracy nr 1                      Chemia 7a                                                                     21.05.2020 

Równania reakcji chemicznych 

1. Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych: 

a)  Magnez + tlen                                tlenek magnezu 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

    Jest to reakcja ……………………………………………………………………………… 

 

b)  Siarka + glin                               siarczek glinu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jest to reakcja ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

c) Woda                                       tlen     +    wodór 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jest to reakcja ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Tlenek rtęci (II)                                           rtęć +  tlen 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jest to reakcja …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Karta pracy nr2         chemia 7a                                                                               21.05.2020 

 

Obliczenia  stechiometryczne 

 

1. Oblicz  ile gramów siarczku magnezu powstanie w wyniku reakcji  chemicznej 6 g 

magnezu z siarką. 

 

Dane:                                                                                                                    Szukane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oblicz ile gramów chlorku sodu powstanie w reakcji  chemicznej  4.6 g  sodu z 

chlorem. 

 

Dane:                                                                                                          Szukane: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemia    klasa 7a                                                                                  22.05.2020 

Temat: Utrwalenie wiadomości – Łączenie atomów. Równana reakcji chemicznych. 

 

1. Wybierz poprawną odpowiedź: 

a) Wiązania kowalencyjne polegają na : 

-  uwspólnianiu elektronów walencyjnych 

- oddawaniu elektronów walencyjnych atomom o pierwiastków o większej 

elektroujemności 

b)  wiązania jonowe polegają na : 

- uwspólnianiu elektronów walencyjnych 

- oddawaniu elektronów walencyjnych atomom o większej elektroujemności  

 

2. Oblicz na podstawie elektroujemności pierwiastków, czy ich atomy tworzą wiązania 

kowalencyjne czy jonowe: 

a) H2 

 

 

b) HCl 

 

 

 

3. Oblicz stosunek masowy: 

a) Tlenku  sodu    Na2O 

 

 

 

 

 

4. Spalono 18g węgla w 48g tlenu. Oblicz ile gramów tlenku węgla(IV) powstało w tej 

reakcji  

Dane:                                                                                  Szukane: 

 


