
Lekcja 1 kl.7 

Temat: Wiązania kowalencyjne. 

Uczeń : 

 Co to jest : dublet i oktet elektronowy, wspólna para elektronowa , dipol, 

 Wiązania kowalencyjne : spolaryzowane i niespolaryzowane. 

O właściwościach pierwiastków decyduje liczba elektronów walencyjnych ich atomów. Pierwiastki, których 

atomy mieszczą w ostatniej powłoce po osiem elektronów – gazy szlachetne – są mało reaktywne, gdyż 

taka konfiguracja, zwana oktetem elektronowym, jest bardzo trwała. Istnieje również gaz szlachetny, 

którego atomy mają tylko jedną powłokę mogącą pomieścić maksymalnie dwa elektrony – jest to hel. 

Atomy helu tworzą, więc trwałą konfigurację dwóch elektronów walencyjnych, zwaną dubletem 

elektronowym. 

Atomy pierwiastków, dążąc do uzyskania w ostatniej powłoce trwałego dubletu lub oktetu elektronowego, 

łączą się z innymi atomami. 

 Przyjrzyjmy się, w jaki sposób łączą się atomy wodoru. Każdy atom wodoru ma jeden elektron 

walencyjny i do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej (dubletu) brakuje mu jednego 

elektronu. Atomy wodoru łączą się, więc po dwa i oddają do wspólnego użytkowania po jednym 

elektronie. Powstaje w ten sposób wspólna para elektronowa 

Wspólna para elektronowa w cząsteczce wodoru jest równo oddalona od jąder obu atomów. 

Wspólna para elektronowa stanowi wiązanie atomowe łączące atomy wodoru, co przedstawia się za 

pomocą kreski lub dwóch kropek: 

 

 

Atomy wodoru połączone wiązaniem atomowym tworzą cząsteczkę wodoru (H2). 

 Zobaczmy, jak łączą się atomy dążące do uzyskania oktetu elektronowego. Atomy chloru mają po 

siedem elektronów walencyjnych i gdy łączą się po dwa, tworzą wspólną parę elektronów, uzyskując 

w ten sposób trwałą konfigurację elektronową: 

Dwa wspólne elektrony walencyjne tworzą wiązanie atomowe (kowalencyjne) między atomami chloru. 

Mimo że w ostatniej powłoce każdego z atomów chloru jest osiem elektronów, opisując cząsteczkę chloru, 

zaznaczamy tylko te elektrony, które tworzą wiązanie: 

 

Wiązanie chemiczne, utworzone w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych łączących się atomów, 

nazywamy wiązaniem atomowym (kowalencyjnym). 
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 W podobny sposób łączą się atomy innych pierwiastków, np. tlenu. 

Atomy tlenu mają po sześć elektronów walencyjnych i do osiągnięcia oktetu elektronowego 

każdemu z nich brakuje dwóch elektronów, będą, zatem uwspólniać cztery elektrony, tworząc dwie 

pary elektronowe. 

Mówimy, że atomy w cząsteczce tlenu (O2) są związane podwójnym wiązaniem, które 

przedstawiamy za pomocą dwóch kresek lub dwóch par kropek:  

 
 W tworzeniu wiązania chemicznego między atomami mogą brać udział również trzy wspólne pary 

elektronowe. Dzieje się tak na przykład podczas powstawania cząsteczki azotu (N2) .·Atomy azotu 

mają po pięć elektronów walencyjnych i do trwałej konfiguracji każdemu z nich brakuje trzech 

elektronów, tworzą, więc potrójne wiązanie:  

 
Azot znajduje się w grupie piętnastej, jego atom ma 5 elektronów walencyjnych. Do konfiguracji 

najbliższego gazu szlachetnego – neonu – brakuje mu 3 elektronów.  

Dlatego 2 atomy azotu tworzą 3 wspólne pary elektronowe, tak, aby w obszarze oddziaływań każdego z 

jąder atomu azotu było 8 elektronów. 

 

Wodór, tlen, azot i chlor są gazami. W przyrodzie występują one w postaci cząsteczek 

dwuatomowych. Tylko gazy szlachetne spotykamy w przyrodzie w postaci pojedynczych atomów. 

 W cząsteczki mogą również łączyć się atomy różnych pierwiastków – tworzą się wówczas 

cząsteczki związków chemicznych.  

Wspólne pary elektronów, tworzące się w cząsteczkach związków chemicznych, mogą być 

przesunięte w stronę jednego z atomów. Dzieje się tak wówczas, gdy jeden atom dużo silniej 

przyciąga elektrony niż drugi. 

Zdolność silniejszego przyciągania elektronów wykazują te atomy, które mają w ostatniej powłoce 

dużą ich liczbę. 

Wiązanie takie powstaje na przykład między atomem wodoru (jeden elektron walencyjny) a atomem chloru 

(siedem elektronów walencyjnych): 

 

W cząsteczce chlorowodoru wspólna para elektronów przesunięta jest w stronę atomu chloru. Wokół atomu 

chloru znajduje się, więc większa liczba ładunków ujemnych niż po stronie atomu wodoru i dlatego w 

cząsteczce chlorowodoru tworzą się dwa bieguny elektryczne: dodatni po stronie wodoru i ujemny po 

stronie chloru. 
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Cząsteczkę, w której można rozróżnić dwa bieguny elektryczne (dodatni i ujemny), nazywamy dipolem 

elektrycznym. 

 
Wiązanie chemiczne, w którym wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego z tworzących je 

atomów, nazywamy wiązaniem atomowym (kowalencyjnym) spolaryzowanym.  

Wiązanie atomowe spolaryzowane występuje np. między atomami wodoru i tlenu w najbardziej 

rozpowszechnionym na Ziemi związku chemicznym – w wodzie: 

 
Atom tlenu do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej potrzebuje dwóch elektronów, a atom wodoru 

ma tylko jeden elektron, wobec tego atom tlenu tworzy wiązanie z dwoma atomami wodoru. W ten sposób 

atomy obu pierwiastków uzyskują trwałą konfigurację elektronową, ale wspólne pary elektronowe 

przesunięte są w stronę atomu tlenu, który je silniej przyciąga. 

 Wiązaniami atomowymi (kowalencyjnymi) spolaryzowanymi łączą się też atomy azotu z atomami 

wodoru w związku chemicznym o nazwie amoniak. Atom azotu do uzyskania trwałej konfiguracji 

elektronowej potrzebuje trzech elektronów, będzie, więc tworzył wiązanie z trzema atomami wodoru 

w cząsteczce amoniaku:  

 
W cząsteczce amoniaku wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę atomu azotu. Cząsteczka ma 

kształt piramidy. 

 Atom węgla, któremu do trwałej konfiguracji brakuje aż czterech elektronów, może tworzyć dwa 

wiązania podwójne, np. z atomami tlenu w cząsteczce związku zwanego potocznie dwutlenkiem 

węgla:  

 

W cząsteczce dwutlenku węgla wspólne pary elektronowe są przesunięte w kierunku każdego z atomów 

tlenu. Z tego powodu każde z dwóch wiązań węgiel–tlen jest spolaryzowane, tzn. ładunki ujemne są 

przesunięte w kierunku atomów tlenu. Cząsteczka dwutlenku węgla nie jest jednak dipolem, ponieważ 

kierunki spolaryzowania każdego z wiązań węgiel–tlen są skierowane przeciwnie, a cząsteczka ma budowę 

liniową. Mimo spolaryzowania poszczególnych wiązań, cała cząsteczka dwutlenku węgla nie wykazuje 

żadnej asymetrii ładunków elektrycznych, co jest istotne dla jej właściwości fizycznych i chemicznych. 

 

 



 Lekcja 2 kl.7 

Temat: Wiązanie jonowe. 

Uczeń: 

 co to są dublet i oktet elektronowy 
 jaki ładunek mają kationy, a jaki – aniony 
 kiedy dochodzi do utworzenia wiązania jonowego 

Nasze najbliższe otoczenie, jak i cały świat, są zbudowane z substancji o różnych właściwościach. Są to 

substancje zarówno proste – pierwiastki chemiczne, jak i złożone – związki chemiczne.  

 O właściwościach pierwiastków decyduje liczba elektronów walencyjnych ich atomów. Pierwiastki, których 
atomy mieszczą w ostatniej powłoce po osiem elektronów – gazy szlachetne – są mało reaktywne, gdyż taka 
konfiguracja, zwana oktetem elektronowym, jest bardzo trwała. Istnieje również gaz szlachetny, którego 
atomy mają tylko jedną powłokę mogącą pomieścić maksymalnie dwa elektrony – jest to hel. Atomy helu 
tworzą więc trwałą konfigurację dwóch elektronów walencyjnych, zwaną dubletem elektronowym. 

Atomy pierwiastków, dążąc do uzyskania w ostatniej powłoce trwałego dubletu lub oktetu elektronowego, 

łączą się z innymi atomami. 

Atomy pierwiastków chemicznych o małej liczbie elektronów w ostatniej powłoce (metale) chętnie łączą się 

z atomami pierwiastków, które mają dużą liczbę elektronów walencyjnych (niemetale). 

W jaki sposób atomy sodu /metal/ łączą się z atomami chloru /niemetal/. Z położenia tych pierwiastków w 

układzie okresowym wynika, że:  

o atom sodu ma 11 protonów i 11 elektronów, z których 1 jest walencyjny;  
o atom chloru ma 17 protonów i 17 elektronów, z których 7 jest walencyjnych. 

 

Atom sodu do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej potrzebuje aż siedmiu elektronów, prostsze więc 

jest oddanie jednego elektronu walencyjnego i odsłonięcie powłoki zawierającej oktet elektronowy.  

Atomom chloru do uzyskania oktetu elektronowego wystarczy przyłączenie jednego elektronu, który zostaje 

oddany przez atom sodu.  

Łączenie atomów sodu i chloru można schematycznie zobrazować, posługując się modelami drobin: 

 

Atom sodu oddaje swój elektron walencyjny i uzyskuje trwałą konfigurację elektronową. 

Utrata elektronu powoduje, że dodatni ładunek jądra jest o 1 większy niż ujemny ładunek pochodzący od 

pozostałych elektronów i atom staje się cząstką o ładunku +1, czyli jonem. Zaznaczamy to, pisząc przy 

symbolu pierwiastka znak +. 



Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym nazywamy jonem. 

Jon dodatni nazywamy kationem (z atomu sodu powstaje kation sodu Na
+
). Atom chloru pobiera jeden 

elektron od atomu sodu i uzyskuje trwałą konfigurację elektronową. W ten sposób atom chloru staje się 

jonem ujemnym o ładunku –1. Zaznaczamy to, pisząc przy symbolu pierwiastka znak –. Jon ujemny 

nazywamy anionem (z atomu chloru powstaje anion chlorkowy Cl
−
). 

W czasie powstawania związku chemicznego liczba elektronów oddanych przez atomy tworzące kationy 

równa się liczbie elektronów pobranych przez atomy tworzące aniony. 

Przeanalizujmy raz jeszcze, jak doszło do powstania jonów Na
+
 i Cl

−
: 

 

Kation sodu Na
+
 i anion chlorkowy Cl

−
 przyciągają się, ponieważ mają ładunki o przeciwnych znakach. 

Wzajemne oddziaływanie drobin (atomów lub jonów) powoduje powstawanie wiązań chemicznych. 

Między kationami sodu a anionami chloru powstaje wiązanie jonowe. 

Wiązanie chemiczne, utworzone w wyniku przyciągania się jonów o przeciwnych znakach, nazywamy 

wiązaniem jonowym. 

Produktem reakcji sodu i chloru jest związek chemiczny o budowie jonowej – chlorek sodu (NaCl).  

Wiązanie jonowe tworzy się również między atomami magnezu i chloru: 

 

Podczas reakcji magnezu z chlorem atom magnezu oddaje dwa elektrony z ostatniej powłoki (elektrony 

walencyjne), a ponieważ jeden atom chloru może przyłączyć tylko jeden elektron (ma siedem elektronów 

walencyjnych), to atom magnezu łączy się z dwoma atomami chloru. 

Jeden atom magnezu oddaje dwa elektrony i tworzy jeden dwudodatni kation magnezu Mg
2+

, a każdy z 

atomów chloru pobiera po jednym elektronie – w sumie dwa elektrony – i tworzą się dwa jednoujemne 

aniony chlorkowe 2 Cl
−
. 
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Wiązania jonowe tworzą się między metalami i niemetalami. 
Atomy metali oddają elektrony i stają się kationami, a atomy niemetali przyjmują elektrony i stają się 

anionami.  

Kationy i aniony przyciągają się siłami elektrostatycznymi. 

 Atomy metali mające trzy elektrony walencyjne podczas reakcji z atomami niemetali oddają trzy elektrony i 
tworzą trójdodatnie kationy, np. 

 

Atomy niemetali mające sześć elektronów walencyjnych podczas reakcji z metalami przyłączają dwa 

elektrony i tworzą dwuujemne aniony, np. 

 

 Atomy łączą się ze sobą, aby uzyskać trwałą konfigurację elektronową, czyli dublet lub oktet elektronowy 
w ostatniej powłoce. 

 Atomy metali, łącząc się z atomami niemetali, oddają elektrony walencyjne i stają się jonami dodatnimi, 
czyli kationami, a atomy niemetali, przyjmując elektrony na ostatnią powłokę, stają się jonami ujemnymi, 
czyli anionami. 

 Kationy i aniony przyciągają się i tworzą wiązanie jonowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekcja 3 kl.7 

Temat: Elektroujemność – cecha pierwiastka 

Uczeń: 

 Poznanie pojęcia: elektroujemność, 

 Poznanie wpływu rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego. 

  Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych. 

 

W tworzeniu wiązań chemicznych uczestniczą elektrony walencyjne. Atomy w trakcie tworzenia wiązania 

mogą oddawać te elektrony bądź je przyjmować. Te, które mają tendencję do oddawania elektronów, 

nazywamy pierwiastkami elektrododatnimi (np. sód, magnez), a te, które przyjmują elektrony, 

pierwiastkami elektroujemnymi (np. chlor, siarka). 

 

Elektroujemność charakteryzuje zdolność atomu danego pierwiastka do przyciągania elektronów. 

Największą elektroujemność ma fluor (jego atomy najmocniej przyciągają elektrony), a najmniejszą – cez 

(jego atomy najsłabiej przyciągają elektrony).  

Większa elektroujemność oznacza większą zdolność atomów pierwiastka do przyciągania elektronów. 

Zdolność ta ujawnia się podczas tworzenia wiązań między atomami różnych pierwiastków.  

W układzie okresowym elektroujemność zmienia się w sposób dość regularny.  

Wartości elektroujemności zwiększają się wraz ze wzrostem numeru grupy, a zmniejszają się wraz ze 

wzrostem numeru okresu (strzałki wskazują kierunek zwiększania się wartości elektroujemności 

pierwiastków). 

Różnica elektroujemności pierwiastków stanowi umowną podstawę do przewidywania rodzaju tworzonego 

przez nie wiązania. Przyjęto, że: 

o jeżeli różnica elektroujemności jest bardzo duża (≥ 1,7), to wiązanie ma charakter jonowy; 

o jeżeli różnica elektroujemności jest bliska zera (≤ 0,4), to wiązanie ma charakter atomowy 

(kowalencyjny); 

o jeżeli różnica elektroujemności ma wartość pośrednią (większą od 0,4, a mniejszą od 1,7), to 

wiązanie ma charakter atomowy (kowalencyjny) spolaryzowany. 

1. Różnica elektroujemności atomów tworzących wiązanie między glinem a fluorem wynosi 4,0 – 1,5 = 

2,5, wiązanie w związku AlF3 ma zatem charakter jonowy. 

2. Różnica elektroujemności atomów tworzących wiązanie między glinem a chlorem wynosi 3,0 – 1,5 

= 1,5, wiązanie w związku AlCl3 ma zatem charakter atomowy (kowalencyjny) spolaryzowany. 

3. Różnica elektroujemności atomów tworzących wiązanie między wodorem a chlorem wynosi 3,0 – 

2,1 = 0,9, wiązanie w związku HCl ma zatem również charakter atomowy (kowalencyjny) spolaryzowany. 

4. Różnica elektroujemności atomów tworzących wiązanie między chlorem a chlorem wynosi 3,0 – 3,0 

= 0, wiązanie w związku Cl2 ma zatem również charakter atomowy (kowalencyjny) niespolaryzowany. 

 



 

Jakie właściwości mają związki o wiązaniach kowalencyjnych spolaryzowanych? 

Polaryzacja wiązania oraz wzajemne ułożenie atomów w cząsteczce wpływają na niektóre właściwości 

związków chemicznych. Im wiązania w cząsteczce są bardziej spolaryzowane, tym właściwości związku są 

bardziej zbliżone do właściwości substancji o budowie jonowej, a mniej do tych o budowie kowalencyjnej. 

Wartości ich temperatury topnienia i wrzenia są niższe, niż związków o budowie jonowej. Wiele z nich 

dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych rozpuszczalnikach o podobnej budowie. 

Jakie właściwości mają związki o budowie kowalencyjnej? 

Związki kowalencyjne mają różny stan skupienia, częściej gazowy lub ciekły, rzadziej stały, występują 

najczęściej w postaci cząsteczek. Zwykle nie przewodzą prądu elektrycznego; wyjątkiem jest węgiel w 

postaci grafitu. W porównaniu ze związkami jonowymi mają niższe wartości temperatury topnienia i 

wrzenia. 

Jakie właściwości mają związki jonowe? 

Związki o budowie jonowej: 

 są ciałami stałymi; 

 nie występują w postaci cząsteczek, tylko tworzą sieci krystaliczne; 

 mają zazwyczaj wysokie wartości temperatury topnienia i temperatury wrzenia; 

 są zazwyczaj rozpuszczalne w wodzie; 

 rozpuszczone w wodzie lub stopione przewodzą prąd elektryczny. 

Minerały zawierające związki o budowie jonowej 



 

Zadanie domowe  : zad.2 str,129 /str.powyzej/ 

 

 



Lekcja 4 kl.7 

Temat: Wartościowość pierwiastków chemicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne  

                     związków chemicznych 

 co to jest wartościowość 
 jaką wartościowość mają różne pierwiastki 
 jak ustala się wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych 

Atomy, dążąc do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej, łączą się za pomocą wiązań. Mogą to być 

wiązania atomowe (kowalencyjne) lub jonowe. Liczba tworzonych wiązań jest cechą charakterystyczną 

danego pierwiastka i zależy od liczby elektronów walencyjnych jego atomów. 

W przedstawionych wcześniej cząsteczkach: H−H, O=O, N≡N atomy pierwiastków tworzyły 

pojedyncze, podwójne lub potrójne wiązania chemiczne. Zdolność do tworzenia określonej liczby wiązań 

nazywamy wartościowością pierwiastka. 

Wartościowość pierwiastka jest zapisywana zazwyczaj nad jego symbolem znakami rzymskimi, np.: 

H
I
, O

II
, Al

III 

Pierwiastki 1. grupy tworzą związki, w których przyjmują wartościowość tylko I, a pierwiastki 2. grupy – 

wartościowość tylko II. Pozostałe pierwiastki mogą mieć różne wartościowości w zależności od 

pierwiastków, z którymi się łączą. 

Niektóre pierwiastki mają kilka różnych wartościowości w zależności od tego, z jakim pierwiastkiem i w 

jakich warunkach się łączą. 

 
Najwyższa wartościowość pierwiastka najczęściej równa jest liczbie jego elektronów walencyjnych. 

Wodór jest zawsze jednowartościowy, a jego atomy tworzą jedno wiązanie, np. w cząsteczce wodoru. H-H 

Tlen jest zwykle dwuwartościowy, a jego atomy tworzą dwa wiązania, np. w cząsteczce wody. H-O-H 

 Budowę cząsteczki zapisuje się za pomocą wzorów strukturalnych i sumarycznych. 

Wzór strukturalny określa rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz pokazuje wiązania między 

poszczególnymi atomami. 

Wzory strukturalne poznanych przez was cząsteczek przedstawiają zapisy: 

 
Do zapisania wzorów chemicznych cząsteczek często stosuje się wzory sumaryczne. 

Wzór sumaryczny określa rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę ,np.: H2 , O2,CO2 , H2O 
 



 
Znajomość wartościowości pierwiastków pozwala ustalać wzory strukturalne i sumaryczne różnych 

związków chemicznych. Nauczymy się pisać wzory strukturalne i sumaryczne na przykładzie związków 

nazywanych tlenkami, które powstają w wyniku połączenia tlenu z innymi pierwiastkami. Cząsteczki 

tlenków zawierają zawsze dwuwartościowe atomy tlenu oraz atomy innych pierwiastków. 

Ustalanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych 

Uzgodnijmy wzory dwóch związków węgla z tlenem, w których węgiel przyjmuje wartościowości II i IV. 

Wartościowość węgla w związku z tlenem II IV 

NWW wartościowości węgla i tlenu 2 4 

Liczba atomów węgla w związku 2:II=1 4:IV=1 

Liczba atomów tlenu w związku 2:II=1 4:II=2 

Wzór sumaryczny CO CO2 

Nazwa związku  tlenek węgla(II) tlenek węgla(IV) 
 

Ustalanie wzorów na przykładzie tlenków węgla, w których węgiel ma dwie wartościowości: II i IV. 
 Ustalmy najpierw wzór sumaryczny tlenku, w którym węgiel ma wartościowość IV.  

Wzór tlenku zapisujemy tak, aby symbol tlenu był po prawej stronie.  
Dla ułatwienia nad symbolami umieszczamy wartościowość pierwiastków.  
Wartościowość , wskazuje na liczbę wiązań tworzonych przez atomy danego pierwiastka.  
W naszym przykładzie atom węgla tworzy cztery wiązania, a atom tlenu dwa.  
Wiadomo, że liczba wiązań utworzonych przez atomy pierwiastków musi być jednakowa.  
Na podstawie wartościowości poszczególnych pierwiastków i reguły krzyżowej ustalamy wzór związku: cyfry 
określające wartościowość pierwiastków przenosimy na krzyż. Otrzymujemy cyfry określające stosunek 
atomów obu pierwiastków w cząsteczce. 

 
Atomy łączą się w najprostszym stosunku. W tym przykładzie można go podzielić przez dwa. Uzyskujemy 

wzór: CO2. Cyfry 1 nie umieszcza się we wzorze. 

Jeżeli pierwiastek wykazuje więcej niż jedną wartościowość, wówczas w nazwie związku, który tworzy, 

należy zapisać jej wartość.  

Tlenek, w którym węgiel jest czterowartościowy, nazywamy tlenkiem węgla(IV), a jego wzór sumaryczny 

to CO2. 

A jak ustalić wzór strukturalny tlenku węgla(IV)? 
Piszemy symbol pierwiastka łączącego się z tlenem i rysujemy tyle kresek, ile wynosi jego wartościowość, 

czyli liczba wiązań, które tworzy dany atom. Następnie dołączamy tyle atomów tlenu, aby na każde dwie 

kreski przypadł jeden atom tlenu (atom tlenu tworzy dwa wiązania), a więc: 

            MODEL CZĄSTECZKI 

Wzory strukturalne są nazywane również wzorami kreskowymi. 

 

 

 

 

 



 Ustalmy teraz wzór sumaryczny i wzór strukturalny tlenku, w którym węgiel jest dwuwartościowy, czyli 
tlenku węgla(II). 

 

 MODEL CZĄSTECZKI 

1. Ustalanie wzoru tlenku żelaza(III) 
Z nazwy tlenku wynika wartościowość pierwiastka łączącego się z tlenem. Dalej postępujemy jak w 
przykładach połączeń tlenu z węglem. 

      O = Fe – O – Fe = O 
2. Ustalanie wzoru tlenku sodu 

W nazwie tlenku sodu nie podajemy wartościowości sodu, ponieważ metal ten ma tylko jedną 
wartościowość.  

Na-O-Na 
 Na podstawie wzoru sumarycznego tlenku można ustalić wartościowość pierwiastka związanego z tlenem. 

Określmy więc wartościowość siarki w tlenku o wzorze: 

 
Aby wyliczyć wartościowość siarki, obliczamy najpierw wartościowość wszystkich atomów tlenu – w SO2 

są dwa atomy tlenu, więc: 2 ⋅· II = IV. Suma wartościowości atomów obu pierwiastków musi być 

jednakowa, czyli sumę wartościowości atomów tlenu dzielimy przez liczbę atomów siarki – w SO2 jest 

jeden atom siarki, więc: IV : 1 = IV. Siarka w SO2 jest zatem czterowartościowa: 

      O=S=O 

Nazwa i symbol 
pierwiastka 

Nr  
grupy 

Liczba 
elektronów  
walencyjnych 

Wartościowość 

Najwyższa 
względem tlenu 

względem 
wodoru 

pozostała 

Sód  - Na 1 1 I I - 

Magnez - Mg 2 2 II II - 

Glin - Al 13 3 III III - 

Krzem - Si 14 4 IV IV II 

Fosfor - P 15 5 V III - 

Siarka - S 16 6 VI II IV 

Chlor -Cl 17 7 VII I III,V 

 



W jaki sposób ustalać wzory związków chemicznych, jeśli są znane wartościowości 

pierwiastków? 

 

 
Tak ustalony wzór związku chemicznego nazywamy wzorem sumarycznym. Mała liczba umieszczona za 

symbolem, w jego dolnym prawym rogu, to tzw. indeks stechiometryczny, który informuje o tym, ile 

atomów tego samego rodzaju znajduje się w cząsteczce. Indeksy stechiometryczne o wartości 1 są we 

wzorach pomijane. Dla nieco bardziej złożonych przykładów warto skorzystać z reguł: 
 Liczba wiązań utworzonych przez atom lub atomy jednego z pierwiastków musi być równa liczbie wiązań 

utworzonych przez atom lub atomy innych pierwiastków z nim (nimi) połączonych. 
 Aby znaleźć liczby atomów obu pierwiastków tworzących związek chemiczny, wyznacza się najmniejszą 

wspólną wielokrotność (NWW) ich wartościowości. 
 Iloraz najmniejszej wspólnej wielokrotności i wartościowości poszczególnych pierwiastków pozwala 

wyznaczyć liczbę ich atomów w związku chemicznym. 

Jak ustalać nazwy prostych związków chemicznych? 

Nazwy związków są dwuczłonowe, np. połączenie tlenu z magnezem to tlenek magnezu, siarki z sodem to 

siarczek sodu, chloru z potasem to chlorek potasu.  

W wymienionych tu przykładach metale – magnez, sód, potas – mogą mieć w związkach tylko jedną 

możliwą wartościowość. 

Dlatego wzór sumaryczny tlenku magnezu można zapisać na podstawie nazwy tego związku.  

W przypadku innych pierwiastków, np. żelaza, które może przyjmować wartościowość II lub III, nazwa 

tlenku nie precyzuje, czy chodzi o tlenek żelaza dwuwartościowego czy trójwartościowego. Dlatego dodaje 

się do niej informacje o wartościowości żelaza. 

Przykłady ustalania wzorów sumarycznych oraz nazw związków tlenu 

Typ związku Drugi pierwiastek tworzący związek i jego wartościowość Wzór sumaryczny Nazwa związku 

tlenek 

sód(I) Na2O tlenek sodu 

magnez(II) MgO tlenek magnezu 

siarka(VI) SO3 tlenek siarki(VI) 

siarka(IV) SO2 tlenek siarki(IV) 

chlor(VII) Cl2O7 tlenek chloru(VII) 

Wtedy Fe2O3 to tlenek żelaza(III), w którym żelazo jest trójwartościowe, a FeO to tlenek żelaza(II), w 

którym żelazo przyjmuje wartościowość II.  

 

W związkach nazywanych siarczkami siarka przyjmuje wartościowość II.  

W związkach nazywanych chlorkami chlor przyjmuje wartościowość I. 

 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/283/39263/img/86_1.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/283/39263/img/86_2.png


Przykłady ustalania wzorów sumarycznych oraz nazw związków siarki i związków chloru 

Typ związku Drugi pierwiastek tworzący związek i jego wartościowość Wzór sumaryczny Nazwa związku 

siarczek 

potas(I) K2S siarczek potasu 

wapń(II) CaS siarczek wapnia 

miedź(I) Cu2S siarczek miedzi(I) 

miedź(II) CuS siarczek miedzi(II) 

chlorek 
srebro(I) AgCl chlorek srebra(I) 

ołów(II) PbCl2 chlorek ołowiu(II) 

żelazo(III) FeCl3 chlorek żelaza(III) 

1. Wartościowość to liczba wiązań, którą może utworzyć atom pierwiastka, tworząc związek chemiczny. 
2. Wartościowość wodoru w związkach chemicznych wynosi I, a wartościowość tlenu jest równa II. 
3. Pierwiastki 1. grupy mają wartościowość zawsze I, a 2. grupy – II. 
4. Dla niektórych pierwiastków można, na podstawie położenia w układzie okresowym, przewidzieć 

maksymalną wartościowość w związkach z tlenem. 
5. Cząsteczkę można opisać za pomocą wzorów: sumarycznego i strukturalnego.  

Wzór sumaryczny określa rodzaj i liczbę atomów stanowiących cząsteczkę, wzór strukturalny pokazuje 


