
  



Formulació i nomenclatura inorgànica dels compostos binaris 
1. Anomenau amb la nomenclatura dels prefixos multiplicadors i amb la nomenclatura del nombre 

d’oxidació: 
O5Br2


Zn(OH)2

N2O5


Ba(OH)2

H2Se

Cr2O3


MgBr2


K2SO3


NiH3


H2Te

O7Cl2

Al(OH)3


Co2O3


AuH3


H2S

K2Se

B2O3


OCl2

SiO2


Mg(OH)2

Co(OH)3

NiH2


BaH2

SO3 

2. Formulau: 
triòxid de dior

hidrur de platí(IV)

dihidròxid de níquel

àcid sulfhídric

àcid clorhídric

trisulfur de dialumini

dihidrur de plom

àcid fluorhídric

òxid de calci

hidròxid de ferro(3+)

iodur d’estany(4+)

monòxid de ferro

sulfur de plom(4+)

monohidròxid de coure

selenur de dihidrogen


tetrahidròxid de platí

hidrur de ferro(II)

diiodur d’oxigen

àcid iodhídric

hidròxid de mercuri(II)

clorur de cobalt(3+)

diclorur de pentaoxigen

tetrahidrur d’estany

diclorur de coure

òxid de liti

òxid de rubidi

monohidrur de mercuri

diòxid de platí

hidrur de mercuri(II)

bromur de cesi 

Estructura atòmica 

3. A El potassi i el calci tenen nombres atòmics consecutius. Tria les afirmacions que es poden deduir 
d’aquesta informació:

a. el potassi té 19 protons al nucli i el calci en té 20.

b. el potassi té 19 neutrons al nucli i el calci en té 20.

c. el potassi té 19 electrons girant al voltant del nucli i el calci en té 20.

d. la massa atòmica del potassi és 19 u, i la del calci, 20 u.


4. Escriu el símbol i classifica els elements següents com a metalls o no metalls: 
• ferro

• coure


• iode

• nitrogen




• alumini

• clor


• sofre

• plata 

5. Descriu les partícules fonamentals que constitueixen l’àtom. Indica el nombre de partícules que hi ha 

en l’àtom representat per: � 


6. Completa la taula següent:


7. Indica la posició dels elements següents en la taula periòdica i indica al grup que pertanyen: 
• Z = 5

• Z = 14


• Z = 26

• Z = 18 

8. Completa la taula següent:


9. Donats els elements Na, nombre atòmic 11 i nombre màssic 23, i S, nombre atòmic 16 i nombre 
màssic 32, determina:

a. la constitució dels seus nuclis.

b. la posició que ocupen en la taula periòdica.


10. Explica les afirmacions següents: (cerca al llibre o a una plana web)

a. L’experiència de Rutherford va demostrar que la major part de l’àtom està buida.

b. L’experiència de Rutherford va demostrar que la càrrega positiva de l’àtom es concentra en una 

regió molt petita, comparada amb l’àtom.

c. l’experiència de Rutherford va demostrar que el nucli de l’àtom té una mida molt petita, 

comparada amb l’àtom.

11. Donat l’àtom X, de nombre atòmic 37 i nombre màssic 86, indica de manera raonada si les 

afirmacions següents són certes o falses: Raona les respostes.

a. Si li trèiem un electró, es transformarà en un ió del mateix element.

b. Si li afegim dos protons, es transformarà en un ió d’un element diferent.

c. Si li traiem un protó, es transformarà en un element diferent.

d. Si li afegim dos neutrons, es transformarà en un isòtop del mateix element. 

12. Indica el nombre de protons, neutrons i electrons de: 
• Ba2+
 • Fe3+


96
190Os

símbol Mn Ca

nom carboni brom

Nombre atòmic 25 35

 Nombre màssic 55 80

Nombre de protons 6

Nombre de neutrons 6 20

Nombre d’electrons 20

símbol Mg2+ S2- Fe3+

Nombre atòmic 12

 Nombre màssic 56

Nombre de protons 26

Nombre de neutrons 12 16

Nombre d’electrons 18



• Sn4+


• Se2-


• Hg+


• Ni2+


• O2- 

13. Respon les preguntes. (cerca al llibre de text o a una plana web)

a. Quins són els elements més abundants en l’univers?

b. I a l’escorça terrestre?

c. Explica si aquests elements es troben com a elements o formant compostos.


14. A partir de les fórmules següents, respon les preguntes:

Hidrogen: H2


a. És un element o un compost?

b. Què significa la fórmula?

c. Fes un dibuix que representi la molècula d’hidrogen.


Fòsfor: P4


d. Quina mena d’element és, metall o no-metall?

Diòxid de carboni: CO2


e. quins elements formen el diòxid de carboni?

f. En quina proporció estan combinats?


Ferro: Fe

g. quina mena d’element és, metall o no-metall?

h. Es deu trobar en forma d’àtoms aïllats, molècules o cristalls?

i. En quin estat físic es troba normalment?


Clorur de sodi: NaCl

j. Quins elements formen el clorur de sodi?

k. En quina proporció estan combinats?


15. Dibuixa una taula periòdica amb el nom dels distints grups.

16. Escriu una breu història de la taula periòdica.

17. Quina quantitat de SO2 en grams hi ha en 0,5 mols d’aquesta substància?

18. Calcula el nombre de molècules contingudes en 72 g d’aigua.

19. En quina de les mostres següents hi ha un nombre de molècules més gran?


a. 34 g d’àcid sulfhídric

b. 40 g de triòxid de sofre

c. 36 g d’aigua

d. 66 g de diòxid de carboni


20. Es tenen 2 mols de diòxid de carboni.

a. Quants grams són?

b. Quantes molècules són?


21. Si tinc 1,5 mols d’àcid sulfúric (H2SO4), quina és la seva massa expressada en grams?

22. Calcula el nombre de molècules contingudes en 72 g d’aigua.

23. Calcula la massa (en grams) en cada cas: a) 1 àtom de 16O. b) 1024 àtoms de 16O. c) una molècula 

d’aigua. d) 6,023 . 1023 molècules d’aigua. e) una molècula de glucosa (C6H12O6) f) 1024 molècules de 
glucosa.


24. Calcula el nombre de mols i molècules de 1 kg d’hidròxid de sodi.

25. Completau els espais en blanc: 



a. si els àtoms són elèctricament neutres, això vol dir que el nombre de protons i el nombre 
d’electrons és  ...................................                              .


b. els àtoms que  ......................  electrons queden carregats amb càrrega  ...................                  i 
s’anomenen anions.


c. els elements químics venen determinats pel ......................................... que es representa amb la 
lletra Z i que coincideix amb el nombre de ........................................                            


d. la massa atòmica es representa amb la lletra  ...........  i representa la suma de  ...........................    
i de protons.


e. els ............................. són àtoms que han perdut electrons i que han quedat carregats 
positivament.


f. els àtoms ..............................  són aquells que tenen el mateix nombre de protons i diferent 
nombre màssic.


g. els àtoms que han guanyat o perdut electrons queden carregats elèctricament i 
s’anomenen ...............................


Dissolucions 

26. Calcula la quantitat d'aigua que cal afegir a 75 g d'un solut per obtenir una dissolució del 32 % en 
massa.


27. Es dissolen 30 g de solut en 125 mL d'aigua. Calcula la concentració de la dissolució en % en 
massa. d(H2O) = 1 g/mL


28. Calcula la quantitat de solut contingut en 415 mL de dissolució de concentració 2,6 g/L

29. Mesclam 67 mL d'alcohol etílic pur amb 288 mL d'aigua. Calcula la concentració expressada en % 

en volum.

30. Per a dir que una cervesa és sense alcohol, aquesta ha de tenir menys de l'1% en volum d'alcohol. 

Quin volum màxim d'alcohol pot contenir una botella de 500 mL?

31. Calcula la quantitat d'aigua que cal afegir a 40 g d'un solut per obtenir una dissolució del 23 % en 

massa.

32. Es dissolen 28 g de solut en 167 mL d'aigua. Calcula la concentració de la dissolució en % en 

massa. d(H2O) = 1 g/mL 

33. Calcula la quantitat de solut contingut en 398 mL de dissolució de concentració 8,7 g/L 

34. Mesclam 86 mL d'alcohol etílic pur amb 300 mL d'aigua. Calcula la concentració expressada en % 

en volum.

35. Per a dir que una cervesa és sense alcohol, aquesta ha de tenir menys de l'1% en volum d'alcohol. 

Quin volum màxim d'alcohol pot contenir una botella de 330 mL?


Reacció química 

36. Ajusta les següents reaccions químiques:

a. _2_C4H10 (g) + ___O2 (g) → ___CO2 (g) + ___H2O (g)


b. ___C2H5OH (l) + ___O2 (g) → ___CO2 (g) + ___H2O (g) 
c. ___C (s) + ___O2 (g) → ___CO2 (g) 

d. ___KI (aq) + ___Pb(NO3)2 (aq) → ___KNO3 (aq) + ___PbI2 (s)




e. ___AgNO3 (aq) + ___KI (aq) → ___AgI (s) + ___KNO3 (aq) 

f. ___NaCl (aq) + ___AgNO3 (aq) → ___AgCl (s) + ___NaNO3 (aq)

37. Calcula la massa molecular de les següents substàncies: àcid sulfúric, H2SO4; bis(tetraoxidfosfat) de 

triníquel, Ni3(PO4)2; tetrahidrur de plom, PbH4; heptaoxiddicromat de dipotassi, K2Cr2O7.

38. L’àcid sulfúric (H2SO4) ataca al zinc amb despreniment d’hidrogen (H2) i a més es forma sulfat de zinc 

(ZnSO4). Formula la reacció corresponent i calcula els grams de zinc que es necessiten per poder 
obtenir 5 mols d’hidrogen (primer cerca quants de grams són 5 mols d’hidrogen).


� 


39. Fem reaccionar 20 g d'hidròxid de calci, Ca(OH)2, amb àcid clorhídric, HCl. Quants grams de clorur 
de calci, CaCl2, obtindrem? (A més es produeix aigua)


� 


40. Tenim la reacció química següent:


� 


Si prenem 5 g de hidròxid de sodi, quina quantitat de HNO3 necessitam?

41. Tenim la reacció química següent:


� 


Si prenem 10 g de Na, quina quantitat, en grams, de H2 (hidrogen molecular) s’alliberarà?

42. Tenim la reacció química següent:


� 


Si prenem 100 g de CH4, quina quantitat, en grams, de CO2 s’alliberarà? Passa el resultat a mols.

Quina quantitat, en grams, de O2 (oxigen molecular) consumim? Passa el resultat a mols.


Laboratori 
43. Quina quantitat d’alcohol etílic i quina quantitat d’aigua necessites per preparar 150 mL de dissolució 

al 35 % en volum d'alcohol etílic? Un cop fets els càlculs, per preparar-la al laboratori, quin material 
utilitzaries i com la prepararies? Pots fer servir dibuixos.


44. Explica detalladament com prepararies una dissolució de sòlid en líquid. Material a emprar, passes 
… pots fer servir dibuixos.


45. Explica detalladament com prepararies una dissolució de líquid en líquid. Material a emprar, passes 
… pots fer servir dibuixos.


46. Què significa tarar? I enrasar? Què és el menisc?

47. Quins són els símbols de perillositat? Quins són els efectes perillosos per a la salut?

48. Defineix: 

a. Àtom.

b. Nombre màssic.
c. Àtom neutre.

d. Catió.
e. Anió.

f. Ió.

g. Element.
h. Nombre atòmic.

i. Unitat de massa atòmica.
j. Isòtop  

49. Al laboratori feim una sèrie de mesures de volum amb les provetes indicades. Escriu el resultat 

obtingut de la mesura:

H2SO4 + Zn→ ZnSO4 + H2

Ca OH( )2 + 2HCl→CaCl2 + 2H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2

CH 4 + 2O2 →CO2 + 2H2O



a. 23 ml amb la proveta A.
b. 8 ml amb la proveta C.
c. 12 ml amb la proveta B.
d. 45 ml amb la proveta A.
e. 6 ml amb la proveta B.
f. 35 ml amb la proveta A.

50. Tenim quatre provetes amb les característiques indicades. Explica quina proveta empraries per cada 
una de les mesures que et deman:

a. 15 ml
b. 40 ml

c. 10 ml
d. 35 ml

e. 150 ml
f. 310 ml

g. 5 ml
h. 11 ml

51. De les quatre provetes de l’exercici anterior, quina opció és millor per mesurar un volum de 12 ml?
a. Una mesura de 12 ml amb la proveta B?  

b. O bé sumar dues mesures, una de 7 ml i una segona de 5 ml amb la proveta C?
52. Explica el significat de les següents etiquetes de perill químic:     


�      � 

53. Completa les següents qüestions:


• La cervesa té una concentració d'alcohol del 5,4 % en volum. Això vol dir que, per cada 
__________ de cervesa hi ha __________ d'alcohol.


• El ketchup té una concentració de sodi del 1,1 % en massa. Vol dir que té __________ de sodi 
(solut) per cada __________ de Ketchup (dissolució).


• La llet desnatada té una concentració del 0,2 % en massa de greixos. Això significa que per cada 
__________ de llet (dissolució), hi ha __________ de greixos (solut).


• El paté té una concentració de proteïnes en massa de l'11,7 %. Això significa que per cada 
__________ de paté (dissolució), hi ha __________ de proteïnes (solut).


54. Fes un llistat amb el VOCABULARI ESPECÍFIC de dissolucions.


Factors de conversió 
55. Passa, mitjançant els factors de conversió, les quantitats següents. El resultat, amb notació 

científica. 
a. 3,6 .107 mg/L   a   kg/mm3769 m/min   a   

km/s

b. 5,56 .10-3 mL/min   a   m3/s

c. 368 kg/m2   a   g/cm2


d. 2,56 .107 kg/mm3   a   mg/L

e. 659 km/s   a   m/min

f. 5,56 .10-3 mL m3/s   a  mL/min

g. 368 g/cm2   a   kg/m2


A 

500:5


a 20ºC ± 2’5 ml

C 

10:1


a 20ºC ± 0’2 ml

B 

25:1


a 20ºC ± 0’5 ml

D 
50:1


a 20ºC ± 0’5 ml

B 
25:1


a 20ºC ± 0’5 ml

C 
10:1


a 20ºC ± 0’2 ml

A 
500:5


a 20ºC ± 2’5 ml



h. 300 cm/min a mm/s

i. 4.10-8 mm/h a cm/s

j. 678 m/min a dm/s

k. 4,67.10-4 dm/s a km/h

l. 372 km/min a m/h


m. 5,9.108 cm/s a m/h

n. 0,67 m/s a km/h

o. 3,89 mm/s a km/min

p. 500 dm/min a m/s

q. 1875 km/s a m/min 

Lleis dels gasos 
56. Explica, a partir de la teoria cinètica-molecular, els tres estats de la matèria sòlid, líquid i gasós.

57. A 20ºC una bombona de gas butà està sotmesa a una pressió de 3 atm. Quina serà la nova pressió 

del gas si deixam la bombona al Sol i la seva temperatura augmenta fins els 38ºC?
58. Perquè els gas d’una bombona de butà surti a l’exterior, la pressió interior de la bombona ha de ser 

més gran que 1 atm. Si una bombona, a 20ºC, té una pressió de 3 atm, a quina temperatura el gas de 
la bombona deixarà de fluir?

59. Una pistola o escopeta d’aire comprimit funciona comprimint l’aire dins un cilindre. Si inicialment el 
cilindre està ple d’aire a 1 atm de pressió i té un volum de 50 cm3, quina serà la nova pressió de l’aire 

dins el cilindre si quan el comprimim el volum passa a 25 cm3?
60. Una “olla a pressió” és una olla de cuina tancada hermèticament a volum constant i amb una vàlvula 

de seguretat (observa l’esquema). També recorda quin és el funcionament i la funció de qualsevol 
olla: “introduir els aliments dins aigua a una temperatura alta perquè és cuinin gràcies a l’energia que 

els proporciona l’aigua”.
a. Que creus que vol dir que l’olla funciona a “volum constant”?

b. Quina utilitat té la “vàlvula de seguretat”?
c. L’aigua bull a 100ºC quan la pressió atmosfèrica és de 1 atmosfera (1 atm). Si dins una olla a 

pressió l’aigua bull a 130ºC (valor aproximat), calcula quina és la pressió dins l’olla?
d. Quin efecte tindrà l’increment de temperatura de 100ºC a 130ºC sobre els aliments?

61. Pregunta d’investigació: canvia la temperatura d’ebullició de l’aigua amb l’alçada?

a. A quina temperatura bull l’aigua a l’Everest? Quina és l’alçada d’aquesta muntanya?

b. Amb la temperatura d’ebullició de l’aigua a l’Everest i sabent que l’aigua bull a 100ºC a nivell del 

mar, on hi ha una pressió de 1 atm, quina és la pressió atmosfèrica a dalt de la muntanya?

c. Està clar que hi ha una relació entre la pressió atmosfèrica i l’alçada. Explica aquesta relació.



