
MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2019/2020 - PAŹDZIERNIK 
Budowa materii  

 Składniki atomów  

 Izotopy 

 Klasyfikacja okresowa pierwiastków, prawo okresowości w chemii 

 Przemiany jądrowe (Rodzaje przemian jądrowych. Naturalne przemiany jądrowe. Sztuczne 
przemiany jądrowe) 

 Pierwiastki promieniotwórcze (Okres półtrwania. Szeregi promieniotwórcze. Właściwości 
promieniowania jonizującego) 

 Konfiguracje elektronowe atomów i jonów jednojądrowych (Przestrzenie orbitalne. Powłoki 
elektronowe. Podpowłoki elektronowe. Konfiguracja elektronowa. Sekwencja energetyczna 
podpowłok. Rdzeń atomowy i elektrony walencyjne. Konfiguracje jonów jednojądrowych. 
Budowa atomów a prawo okresowości. Widma emisyjne pierwiastków) 

 
Przekształcanie atomów w inne drobiny  

 Właściwości charakteryzujące atomy i ich zmiany na tle układu okresowego pierwiastków 
chemicznych (elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, promienie 
atomowe i jonowe) 

 Wiązania chemiczne (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, metaliczne, 
koordynacyjne) 

 Wzory Lewisa  

 Moment dipolowy wiązania i cząsteczki. 

 Wiązanie wodorowe.  

 Związki kompleksowe (Wolne pary elektronowe ligandów) 

 Właściwości substancji jonowych  

 Właściwości substancji kowalencyjnych  

 Właściwości materiałów metalicznych  

 Przewidywanie budowy przestrzennej drobin metodą VSEPR  

 Hybrydyzacja orbitali atomowych? 

 Wiązania σ i π 
 
Stechiometria  

 Prawa stechiometryczne (Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu. Prawo stosunków 
objętościowych) 

 Mol – jednostka liczności materii 

 Masa molowa i objętość molowa 

 Stechiometria wzorów chemicznych, wzór elementarny i wzór rzeczywisty 

 Molowa i masowa interpretacja równań chemicznych. Stechiometria równań chemicznych 

 Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w stosunku niestechiometrycznym. 

 Wydajność reakcji 



MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2019/2020 - LISTOPAD 
Mieszaniny  

 Klasyfikacja mieszanin (jednorodne, niejednorodne, koloidy) 

 Sporządzanie mieszanin. Otrzymywanie roztworów nasyconych 

 Rozpuszczalność substancji i czynniki na nią wpływające 

 Rozdzielanie mieszanin (Chromatografia. Sączenie. Dekantacja. Sedymentacja. Krystalizacja) 

 Opis składu ilościowego mieszaniny (Procent masowy i objętościowy. Stężenie procentowe. 
Stężenie molowe) 

 
Reakcje chemiczne  

 Efekty energetyczne reakcji chemicznych   

 Szybkość reakcji chemicznych 

 Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych (Wpływ temperatury na szybkość 
reakcji chemicznych, wpływ stężenia na szybkość reakcji, katalizatory) 

 Stan równowagi chemicznej  

 Reguła przekory  

 Stopień utlenienia 

 Bilansowanie równań reakcji redoks 

 Szereg napięciowy, przewidywanie kierunku reakcji redoks 
 

MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2019/2020 - GRUDZIEŃ 
 
Chemia roztworów wodnych  

 Dysocjacja jonowa   

 Elektrolity mocne i elektrolity słabe 

 Kwasy i zasady Arrheniusa 

 Kwasy i zasady Brønsteda 

 Odczyn roztworu, pH roztworu 

 Reakcje jonowe (strącanie osadów, hydroliza soli) 

 Obliczenia z wykorzystaniem iloczynu rozpuszczalności. 
 
Właściwości związków nieorganicznych 

 Nazewnictwo i otrzymywanie podstawowych związków nieorganicznych (Tlenki, wodorki, 
wodorotlenki, kwasy tlenowe, sole) 

 Charakterystyka pierwiastków w blokach konfiguracyjnych tablicy Mendelejewa (wodór, 
litowce, helowce, fluorowce, tlenowce, azotowce, węglowce, borowce chrom i jego związki, 
mangan i jego związki) 



MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2019/2020 - STYCZEŃ 
 
Podstawy chemii organicznej 

 Podział związków organicznych  

 Sposoby przedstawiania budowy związków organicznych  

 Izomeria. Rodzaje izomerii. (Izomeria konstytucyjna, stereoizomeria – geometryczna i 
optyczna) 

 Nomenklatura związków organicznych 
 
Węglowodory 

 Alkany, właściwości fizyczne i chemiczne. 

 Cykloalkany 

 Alkeny, właściwości fizyczne i chemiczne. 

 Alkiny, właściwości fizyczne i chemiczne. 

 Węglowodory aromatyczne (areny), nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne. 
 
Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów. 

 Fluorowcopochodne  

 Alkohole i fenole  

 Aldehydy i ketony   

 Kwasy karboksylowe i ich sole  

 Estry 

 Aminy 

 Amidy kwasowe 

 Reakcje polimeryzacji i polikondensacji 
 

MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2019/2020 - MARZEC 
 
Otrzymywanie i właściwości związków wielofunkcyjnych  

 Hydroksykwasy 

 Aminokwasy 

 Białka 

 Cukry (Monocukry, dwucukry, wielocukry). 


