Zad. 1.
Najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie izotopy chloru to 35Cl i 37Cl. Dokładne masy
atomowe poszczególnych izotopów to 34,969 u i 36,966 u odpowiednio dla 35Cl i 37Cl.
a) Oblicz zawartość procentową izotopów
masa atomowa chloru wynosi 35,453 u.

35Cl

i

37Cl

w przyrodzie wiedząc, że średnia

b) Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki chloru zbudowanej z atomów dwóch różnych izotopów.
Zad. 2.
Kwas askorbinowy (E300) o wzorze sumarycznym C6H8O6 jest jednym z możliwych
związków mających taki sam wzór strukturalny. Pełni on ważną rolę w procesach życiowych ludzi oraz niektórych zwierząt i nosi nazwę witamina C, a oprócz tego jako
przeciwutleniacz dodawany jest do żywności. Zawartość kwasu askorbinowego można
ilościowo oznaczyć w roztworze wodnym poprzez miareczkowanie jodem w obecności
skrobi (w środowisku kwasowym). Koniec miareczkowania wyznacza pojawienie się
niebieskiego zabarwienia roztworu.
a) Wskaż jakie właściwości (utleniające, redukujące) posiada kwas askorbinowy, które
pozwalają na przeprowadzenie opisanej reakcji.
b) Wyjaśnij z czego wynika pojawienie się niebieskiego zabarwienia roztworu.
c) Na rysunku poniżej zaznacz (obrysuj kółkiem) atom węgla (jeden lub więcej) odpowiedzialny za występowanie izomerów optycznych witaminy C.

Wzór strukturalny kwasu askorbinowego
d) Na podstawie podpunktu c) określ przewidywaną ilość izomerów optycznych witaminy C.
Zad. 3.
Saletra amonowa (azotan(V) amonu) posiada właściwości silnie utleniające. Po podgrzaniu rozkłada się do podtlenku azotu i wody, a rozkład ten może mieć charakter wybuchowy. Zapisz opisaną reakcję, uzgodnij ją za pomocą bilansu elektronowo-jonowego.
Zad. 4.
a) Oblicz ile gramów heptahydratu ZnSO4 · 7H2O należy odważyć aby sporządzić 200
cm3 roztworu tej soli o stężeniu 0,5 mol/dm3 (d=1,02 g/cm3)?
b) Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

c) Napisz metody otrzymywania siarczanu (VI) cynku (min. 3)
d) Napisz reakcje hydrolizy tej soli oraz określ jej typ i odczyn roztworu.
Zad. 5.
Do 400 cm3 KOH o pH równym 12,5 dodano 300 cm3 roztworu HNO3 o stężeniu 0,08
mol/dm3. Oblicz pH otrzymanego roztworu.
Zad. 6.
Ile 0,02-molowego roztworu PbCl2 należy dodać do 10 dm3 0,4-molowego roztworu
Na3PO4, aby całkowicie wytrącić osad Pb3(PO4)2. Ks = 3,9 × 10-45?
Zad. 7.
Istnieje 6 cykloalkanów o wzorze sumarycznym C5H10. Narysuj ich wzory półstrukturalne oraz zapisz ich nazwy systematyczne.
Zad. 8.
Istnieje 14 izomerów związku chemicznego o wzorze sumarycznym C5H12O. Znajdź
wśród nich taki, który zawiera asymetryczny atom węgla. Czy istnieje tylko jedna taka
struktura? Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów zawierających tzw. centrum chiralności.
Zad. 9.
Określ, do jakich bloków energetycznych zaliczają się następujące pierwiastki: azot (N),
rad (Ra), polon (Po), cer (Ce), cynk (Zn), żelazo (Fe), potas (K), miedź (Cu), chlor (Cl).
Napisz konfiguracje elektronowe wszystkich wyżej wymienionych pierwiastków, które
położone są nie dalej niż w czwartym okresie. Który z wymienionych wyżej pierwiastków charakteryzuje się najmniejszą elektroujemnością.

