
Witajcie siódmoklasiści       

Kontynuujemy tematy o wiązaniach chemicznych, które rozpoczęliście z Panią Ratyńską 

Pracujecie na podstawie załączonych materiałów. Na końcu zajęć dołączę krótkie zadanie, 

który odeślecie mi na ocenę.  

Na początek kilka kwestii organizacyjnych:  

1. Nie odsyłacie mi swoich notatek, które zapiszecie w zeszycie, one są dla Was 

2. Odsyłacie tylko quiz kończący zajęcia. 

3. Jeśli coś jest niezrozumiałe lub nie możecie sobie z czymś poradzić przesyłajcie 

pytania na adres: agatagromaa@gmail.com 

Wszelkie odpowiedzi na pytania dodatkowe odsyłacie na powyższy adres (temat wiadomości 

– WCHEMIA7) 

Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu zobaczymy się online na zoom       

Temat: Wiązanie jonowe 

Na poprzednich zajęciach poznaliście wiązania kowalencyjne i ich podział na spolaryzowane 

i niespolaryzowane – krótkie przypomnienie  

 

Pamiętajcie, że wszystkie informacje o budowie atomu, również te których będziemy dzisiaj 

potrzebować odczytujemy z układy okresowego pierwiastków. Podaję wam link do dynamicznego 

układu, z którego możecie korzystać: 

https://ptable.com/?lang=pl  

Dzisiaj przeanalizujemy powstawanie wiązania jonowego: 

Wszystkie materiały potrzebne do dzisiejszej lekcji znajdziecie na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/wiazanie-jonowe/DwtGprrwy 

Zapiszcie w zeszytach definicję jonu i podział jonów. 
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W tworzeniu wiązań jonowych biorą udział atomy tych pierwiastków, które mają dużą różnicę 

elektroujemności ( czyli zdolności oddawania elektronów z ostatniej powłoki walencyjnej). 

Obejrzyjcie animację jak powstaje jon siarczkowy na stronie e-podrczęczniki, pamiętajcie aby 

wszystkie informacje dotyczące atomów sprawdzać na bieżąco w układzie okresowym pierwiastków. 

Wejdźcie na stronę docwiczenia.pl i wpiszcie kod: C77PZR, i sprawdźcie jak powstaje wiązanie 

jonowe.  

Dla lepszego zrozumienia mechanizmu powstawania wiązania jonowego obejrzyjcie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8 

W zeszycie wykonajcie zadania i prześlijcie mailem odpowiedzi – termin 20 kwietnia. 

Pamiętajcie, że nie musicie drukować zadań, możecie przesłać mi odpowiedzi mailem, lub 

napisać je w zeszycie i przesłać zdjęcia również mailem.  

Zadanie 1 

Oceń prawdziwość podanych informacji – zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa 

lub F – jeśli jest fałszywa. 

1. 
Wiązanie kowalencyjne polega na łączeniu się atomów za pomocą 

wspólnych par elektronowych. 
P F 

2. 

W wiązaniu kowalencyjnym spolaryzowanym wspólne pary 

elektronowe są w tej samej odległości od każdego z atomów, a w 

wiązaniu niespolaryzowanym są przesunięte w kierunku jednego z 

nich. 

P F 

3. Wiązanie jonowe polega na łączeniu się kationów i anionów. P F 

4. 
Kationy to jony dodatnie, które powstały z atomów przez oddanie 

elektronów. 
P F 

5. 
Aniony to jony ujemne, które powstały z atomów przez oddanie 

elektronów. 
P F 

6. Wiązanie jonowe powstaje między dwoma niemetalami.  P F 

7. H2O to przykład wzoru sumarycznego związku chemicznego. P F 

 

Zadanie 2 

Z podanych pierwiastków wybierz te, które mogą utworzyć kationy, oraz te które mogą utworzyć 

aniony: Na, Mg, Cl, S, K, Al., Li, F. Udzielając odpowiedzi napisz nazwy pierwiastków: 

Aniony: ________________________________________________________________ 

Kationy: ________________________________________________________________ 
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