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23.  Znaczenie wartościowości pierwiastków 
chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw 
związków chemicznych

Cele lekcji: Poznanie pojęć: wartościowość, indeks stechiometryczny, współczynnik stechiometrycz-
ny. Odczytywanie z układu okresowego wartościowości pierwiastków chemicznych grup głów
nych. Ćwiczenie umiejętności określania wartościowości i pisania wzorów oraz nazw związków 
chemicznych. 

Na dobry początek

Uzupełnij opis równania reakcji chemicznej, wpisując 
w odpowiednie miejsca podane określenia. 

współczynnik stechiometryczny • wzór cząsteczki wodoru •  
wzór cząsteczki tlenu • wzór cząsteczki wody • indeks stechiometryczny

2 H2 + O2  2 H2O

a)  Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
jest fałszywe.

1. W przypadku wiązania kowalencyjnego wartościowość to liczba wiązań, 
za pomocą których atomy łączą się ze sobą. P F

2. Wartościowość pierwiastków chemicznych grup głównych jest zawsze 
równa numerowi grupy. P F

3. Wartościowość siarki w siarczkach wynosi II, a chloru w chlorkach I. P F

4. Pierwiastki chemiczne w stanie wolnym nie mają wartościowości. P F

b)  Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych 
wzorach sumarycznych.

                 
Na2O AlCl3  BaS CH4 CrO3 ZnCl2  PH3 I2O5 PbO2

12 Obejrzyj 
animację
docwiczenia.pl
Kod: C7JSJR
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Dopisz brakujące wartościowości pierwiastków oraz indeksy stechiometryczne, tak 
aby powstał poprawny wzór sumaryczny związku chemicznego.
 I    IV   VI     I     II
K O   Sn Cl   S O   Na S   Ca Cl

 II    III       I                     II   III
Fe O   Al S   Ag O   H S   Fe Cl

Podpisz modele cząsteczek związków chemicznych. Nazwy wybierz spośród podanych.

woda • tlenek węgla(IV) • siarkowodór • tlenek węgla(II) •  
tlenek siarki(IV) • tlenek siarki(VI) 

atomu 
tlenu

Modele: atomu 
wodoru

atomu 
siarki

atomu 
węgla

Uzupełnij tabelę.

Zapis Sposób odczytywania Liczba atomów każdego 
z pierwiastków chemicznych

N2 jedna cząsteczka azotu dwa atomy azotu

7 N

trzy cząsteczki azotu

2 As2O3

Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne 
związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.

Li2O –  

Cl2O –  

ZnS –  

FeO –  

Cu2O –  

chlorek magnezu –  

tlenek żelaza(III) –  

siarczek potasu –  

tlenek chloru(III) –  

chlorek sodu –  

14 

15 

16 

17 Jeżeli pierwiastek chemiczny ma 
więcej niż jedną wartościowość, 
należy to uwzględnić w nazwie.
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Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-
nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.

a) HBr

Wzór strukturalny:

b) NH3

Wzór strukturalny:

c) siarkowodór

Wzór strukturalny:

Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych o podanych nazwach 
systematycznych.

a) tlenek chloru(V)

Wzór sumaryczny:   Wzór strukturalny: 

b) tlenek jodu(VII)

Wzór sumaryczny:   Wzór strukturalny: 

Dla dociekliwych

Jeden z tlenków żelaza, zwany magnetytem, jest zbudowany z ato-
mów żelaza o dwóch różnych wartościowościach – Fe(II) i Fe(III) 
w stosunku ilościowym 1 : 2. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.

Wzór sumaryczny: 

18 

19 

20 

Magnetyt

Zapamiętaj!

• Współczynnik stechiometryczny – liczba 
oznaczająca liczbę atomów pierwiastka albo 
liczbę cząsteczek pierwiastka lub związku 
chemicznego w równaniu reakcji chemicznej. 

• Indeks stechiometryczny – liczba 
oznaczająca liczbę atomów pierwiastka 
chemicznego w cząsteczce.

3 Cl2

Aby poprawnie narysować 
wzór strukturalny związku 
chemicznego, należy znać 
wartościowość pierwiastków 
chemicznych, z których jest 
zbudowany dany związek 
chemiczny.


