
Materiały z chemii dla 7a i 7b na 27.03.2020 r.

Odpowiedzi do ćwiczeń wysyłamy na email: kalembaaa@poczta.fm

Odpowiedzi do zadań przesyłam na podany powyżej email do 02.04.2020 r.

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

Podręcznik s. od 110 do 120.

Zachęcam  również  do  skorzystania  z  e-podręcznika  –  Wiązanie  chemiczne  –
kowalencyjne  i  kowalencyjne  spolaryzowane.  W  e  –  podręczniku  są  filmy,  które
obrazują mechanizm powstawania wiązania kowalencyjnego.

Trochę  teorii  …….  Atomy  łączą  się  ze  sobą  przy  pomocy  wiązania  chemicznego.  W
tworzeniu  wiązań  chemicznych  biorą  udział  elektrony  walencyjne (z  poprzednich  lekcji
pamiętamy,  że  są  to  elektrony  na  ostatnie  powłoce).  Maksymalna  liczba  elektronów
walencyjnych to 8 (bo mamy 18 grup, jak pamiętacie liczba elektronów walencyjnych równa
numerowi grupy – 10). Wyjątek stanowi atom helu, który pomimo tego, że leży w 18 grupie
to ma 2 elektrony walencyjne, bo ma jedną powłokę (leży w 1 okresie) na której mieszczą się
tylko  2  elektrony.  Grupę  18  stanowią  tak  zwane  gazy  szlachetne,  bo  mają  całkowicie
zapełnioną 8 elektronami powłokę walencyjną, czyli tzw.  oktet walencyjny, a w przypadku
helu  –  2  elektronami  (dublet  elektronowy).  Atomy  dążą  do   uzyskania  konfiguracji
najbliższego gazu szlachetnego.

Elektroujemność – to zdolność atomu danego pierwiastka chemicznego do przyciągania
elektronów  tworzących  wiązanie  chemiczne.  Oznacza  się  symbolem  E  i  odczytuje  z
układu okresowego.

Przykładowe ćwiczenie

Podaj  nazwę  gazu  szlachetnego,  do  którego  konfiguracji  elektronowej  dąży  azot.  Na
podstawie  układu  okresowego  pierwiastków  chemicznych  odczytaj  elektroujemność  dla
azotu.

Z układu okresowego widzimy, że atom azotu jest położony najbliżej neonu, który jest gazem
szlachetnym (ma 2 okienka do neonu, a np. do helu ma 4 okienka – patrz schemat na rysunku
poniżej, czyli azot jest bliżej neonu). Odpowiedź: Azot dąży do konfiguracji neonu. 
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Źródło:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fakademiadwmed.pl

%2Fzadanie%2Fchemia%2Fna-rysunku-przedstawiono-fragment-ukladu-
okresowego-

Elektroujemność azotu to E = 3,0

Źródło – podręcznik Chemia Nowej Ery

Ćwiczenie 1 

Opierając się na tekście z podręcznika oraz powyższej notatki wykonaj poniższe ćwiczenie:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fakademiadwmed.pl%2Fzadanie%2Fchemia%2Fna-rysunku-przedstawiono-fragment-ukladu-okresowego-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fakademiadwmed.pl%2Fzadanie%2Fchemia%2Fna-rysunku-przedstawiono-fragment-ukladu-okresowego-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fakademiadwmed.pl%2Fzadanie%2Fchemia%2Fna-rysunku-przedstawiono-fragment-ukladu-okresowego-


Ćwiczenie 2 – podlega ocenie !!!!!!!!!

2. Rodzaje wiązań kowalencyjnych.

Wyróżniamy wiązanie kowalencyjne:

+ niespolaryzowane – ten rodzaj wiązania występuje w substancjach zbudowanych z atomów
tego samego pierwiastka np.: jod, brom, wodór,

+ spolaryzowane – ten rodzaj wiązania występuje w substancjach zbudowanych z atomów
różnych pierwiastków np.: tlenek węgla (IV), woda, chlorowodór.

Ćwiczenie 3 – podlega ocenie !!!!!!!!!

Ćwiczenie 4 – podlega ocenie !!!!!!!!!

Przeanalizuj  przykład  15  s.113  z  podręcznika,  a  następnie  przedstaw  sposób  tworzenia
wiązania kowalencyjnego w cząsteczce fluoru. 

Ćwiczenie 5

Przeanalizuj  przykład  17  s.115  z  podręcznika,  a  następnie  przedstaw  sposób  tworzenia
wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce fluorowodoru.


