
Witam, 

dzisiaj nowe zagadnienia związane z tematyka wiązań. Omówimy cztery bardzo ważne dla 

każdego chemika problemy. 

Temat lekcji: Wartościowość pierwiastków. Rodzaje wzorów chemicznych. Nazwy sub-

stancji chemicznych. 

Za głównym materiał poglądowy posłuży nam film Pana Belfra „WZORY I RÓWNANIA 

REAKCJI CHEMICZNYCH #E3 - ogarnij chemię z Panem Belfrem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc 

1. Wartościowość (czas trwania interesującego nas zagadnienia 1:34 – 6:07). 

Proszę zapisać w zeszycie definicję wartościowości (film: 3:16 – 4:20) oraz informację o 

wartościowości podanych pierwiastków (patrz również podręcznik: str. 131) 

Na stronie http://ukladokresowy.edu.pl/#/forma/podstawowa należy włączyć „opcję wyświe-

tlania” i odznaczyć „wartościowość” – wówczas widoczne będą wartościowości wszystkich 

pierwiastków. Na mojej stronie www.dejnegaw.wordpress.com można pobrać UOP z poda-

nymi wartościowościami. 

2. Wzory sumaryczne i strukturalne (film: 6:07 – 9:10) 

Proszę zapisać w zeszycie definicję i dwa przykłady wzoru sumarycznego oraz definicję i 

dwa przykłady wzoru strukturalnego. 

3. Nazwy substancji chemicznych. 

O tym już kilkukrotnie mówiliśmy, ale teraz trzeba to sobie usystematyzować. Proszę obej-

rzeć fragment filmu (9:12 – 12:47), a następnie zapisać w zeszycie zasady tworzenia nazw 

substancji chemicznych.   

4. Zasady pisania wzorów sumarycznych.  

Proszę zapisać w zeszycie kroki, które należy wykonać przy zapisie wzoru strukturalnego  

Krok 1 

Nad każdym symbolem zapisujemy wartościowość pierwiastka, która jest podana układzie 

okresowym pierwiastków – cyfry rzymskie): 

 

Krok 2 

Następnie przenosimy do indeksów dolnych – sposobem „na krzyż” – cyfry odpowiadające 

wartościowościom. Zatem liczbę określającą wartościowość sodu zapisujemy w indeksie dol-

nym z prawej strony symbolu siarki, natomiast wartościowość siarki – po prawej stronie sym-

bolu sodu: 

https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc
http://ukladokresowy.edu.pl/#/forma/podstawowa
http://www.dejnegaw.wordpress.com/


 

Krok 3 

Przy przenoszeniu liczb zamieniamy liczby rzymskie na arabskie: 

Na2Si1 

Krok 4 

Cyfrę 1 we wzorze pomijamy. Prawidłowo zapisany wzór sumaryczny ma postać: 

Na2S 

WAŻNE!!! 

Wartościowość pierwiastków możemy opisywać słownie, np. „węgiel ma wartościowość 

cztery”. Innym sposobem jest użycie chemicznych skrótów. Przy symbolu pierwiastka w 

nawiasie zapisuje się jego wartościowość, np. węgiel o wartościowości cztery to C(IV) lub 

węgiel(IV). Trzeba pamiętać, że między symbolem a nawiasem nie powinno być odstępu 

(spacji). 
 

Trochę inaczej wygląda postępowanie przy pierwiastkach o większych wartościowo-

ściach. 

Krok 1 

Nad każdym symbolem zapisujemy wartościowość pierwiastka, która jest podana układzie 

okresowym pierwiastków – cyfry rzymskie): 

 

Krok 2 

Następnie przenosimy do indeksów dolnych – sposobem „na krzyż” – cyfry odpowiadające 

wartościowościom: 

 

 

 

 



Krok 3 

Przy przenoszeniu liczb zamieniamy liczby rzymskie na arabskie: 

Cr2O6 

Krok 4 

Staramy się, aby we wzorze sumarycznym w indeksach stechiometrycznych (indeksom bę-

dzie poświęcona inna lekcja) występowały cyfry o jak najmniejszej wartości. Dlatego spraw-

dzamy, czy obie cyfry nie mają wspólnego dzielnika (cyfra, przez którą można je podzielić 

bez reszty). Cyfry 2 i 6 dzielą się bez reszty przez dwa: 

 

Krok 5 

Po dokonaniu właściwych obliczeń (pamiętając, że cyfrę 1 we wzorze pomijamy) otrzymu-

jemy wzór sumaryczny związku: 

CrO3 

Ćwiczenie 1 (obowiązkowe) 

Dopisz w tabeli symbole i wartościowości podanych pierwiastków (napisz w pliku Word, 

OpenOffice Writer lub Google Dokumenty albo zrób zdjęcie i wyślij na adres w.dej-

nega@wp.pl). Pamiętaj, że niektóre pierwiastki mogą mieć kilka wartościowości. 

Nazwa pierwiastka Symbol Wartościowość 

Tlen   

Siarka   

Wodór    

Sód   

Chlor   

Żelazo   

Glin    

Węgiel   

 

Ćwiczenie 2 (obowiązkowe) 

Napisz nazw podanych substancji chemicznych zgodnie z zasadami tworzenia nazw (pamiętaj 

o wartościowości). UWAGA! W przypadku niektórych substancji proszę nie używać przed-

rostka dwu-. Napisz w pliku Word, OpenOffice Writer lub Google Dokumenty albo zrób 

zdjęcie i wyślij na adres w.dejnega@wp.pl. 

a) H2O  b) HCl  c) CO2  d) CO 

e) FeS            f) Fe2S3  g) CaBr2 h) Al2O3 
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Ćwiczenie 3 (obowiązkowe) 

Napisz wzory sumaryczne tlenku złota(III) i chlorku sodu krok po kroku. Napisz w pliku 

Word, OpenOffice Writer lub Google Dokumenty albo zrób zdjęcie i wyślij na adres w.dej-

nega@wp.pl  

 

Na rozwiązania czekam do poniedziałku, 6 kwietnia, do godziny 12:00. 

Ponieważ następny materiał z chemii otrzymacie 7 kwietnia, macie tydzień na spokojne, su-

mienne wykonanie pracy. Proszę sobie umiejętnie rozłożyć pracę ze wszystkich przedmiotów, 

aby nie powstało nawarstwienie pracy (np. punkty 1 i 2 zróbcie w środę, a punkty 3 i 4 w pią-

tek, w poniedziałek przed wysłaniem sprawdzicie czy wszystko jest ok.) 

 

Chętni mogą wykonać – na dodatkową ocenę – do czego bardzo zachęcam – zadania w ze-

szycie ćwiczeń: 12-19 na stronach 68-70, a następnie wysłać na mój adres e-mail w.dej-

nega@wp.pl 

Pozdrawiam, 

Waldemar Dejnega 
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Link do wiadomości wideo 31.03.2020. 

https://1drv.ms/v/s!Atb4w_DH0NyNi5pkXHHUyiXNyymvow?e=tW015I 

 

https://1drv.ms/v/s!Atb4w_DH0NyNi5pkXHHUyiXNyymvow?e=tW015I
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