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1. Escriu les estructures de Lewis de les següents espècies, així com les pos-
sibles estructures ressonants. anió sulfat, tri�uorur de bor, oxigen, trime-
tilamina, anió òxid, anió carbonat, ió perclorat, ió nitrat, aigua, nitrogen,
metà, clor, acetilè, tetraclorur d'estany, amoníac, dihidrur de seleni, àcid
�uorhídric, clorur de metil, ió amoni, ió hidroni, ió sulfur, ió hidrur, àcid
acètic, formol.

2. Contesta raonadament:

(a) els enllaços �uor-bor i nitrogen-hidrogen, són polars o no polars?

(b) Les molècules BF3 i NH3. Són polars o no polars?

3. Per les molècules CH4, C2H4 i C2H2, justi�car:

(a) la seva geometria

(b) els enllaços σ i π que se presenten en aquestes mol·lècules, indicant
quins àtoms i quins orbitals de cadascun d'ells són els que intervenen.

4. usti�ca la geometria de les molècules covalents: BeF2, BCl3, CCl4, H2O ,
NH3, a partir del model de repulsió de parells electrònics.

5. Dibuixa indicant angles i justi�ca la geometria de les molècules covalents:
etè, propí, propanona, H2S , BH3, a partir del model de repulsió de parells
electrònics

6. Formuleu l'estructura de Lewis per a la molècula de triclorur de bor i
deduïu-ne la geometria. Indiqueu per què el triclorur de bor forma com-
postos d'addició amb aigua i amb amoníac.

7. Expliqueu la molècula d'etí a partir de la teoria d'hibridació d'orbitals.

8. Expliqueu, d'acord amb la teoria d'hibridació d'orbitals , la geometria de
les molècules de benzè i de metà i la seva no polaritat.

9. Descriviu els diversos enllaços químics de la molècula d'etilè. Expliqueu
la formació d'aquests enllaços i l'estructura d'aquesta molècula segons la
hibridació de l'àtom de carboni.

10. Per als següents compostos indiqueu la geometria de la molècula, la hibri-
dació de l'àtom central i la seva polaritat: aigua, nitrogen, clor, acetilè,
amoníac, dihidrur de seleni, diclorur de beril·li, fos�na, etilè, dihidrur de
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beril·li, tri�uorur de bor, triclorometà, tetrahidrur de silici, diòxid de car-
boni.

11. Justi�queu per què en la molècula de benzè totes les distàncies d'enllaç
C-C són iguals a 1,40 Å, tenint en compte que les distàncies d'enllaç C-C
a l'età i etilè són, respectivament, 1,54 Å i 1,34 Å.

Tipus d'enllaços i propietats de les substàncies

12. Els punts d'ebullició del CH3CH3, CH3 −O − CH3, i CH3CH2OH són,
respectivament, -88oC, -25oC i 78oC. Explica raonadament aquestes dife-
rències.

13. Donats els elements A, B i C de nombres atòmics 19, 17 i 12, respectiva-
ment, indica raonant les respostes: a) Con�guració electrònica dels seus
respectius estats fonamentals i el grup de la taula periòdica al que per-
tany cadascun d'ells; b) Tipus d'enllaç format quan s'uneixen A i B i quan
s'uneixen entre si àtoms de C.

14. L'element de no atòmic 20 es combina amb facilitat amb l'element de no

atòmic17

(a) Indica el nombre, la con�guració electrònica dels dos elements en el
seu estat fonamental i el grup de la taula periòdica al que pertany
cadascun d'ells;

(b) Explica el tipus d'enllaç i les propietats del compost que formen.

15. Considerant les substàncies Br2, SiO2, Fe , HF i NaBr , justi�queu en
funció dels seus enllaços: a) si són o no solubles; b) Si condueixen la
corrent elèctrica a temperatura ambient.

16. Donats els següents elements: �uor, heli, sodi, calci oxigen. a) Justi�-
queu en funció dels possibles enllaços entre àtoms, quins formen molècules
homonuclears i quins no, així com el seu estat d'agregació en condicions
normals de presió i temperatura; b) Formuleu quatre dels compostos que
poden formar entre si, indicant la naturalesa de l'enllaç format.

17. Explica els següents fets:

(a) L'aigua és líquida a temperatura ambient mentre que el sulfur d'
hidrogen és gas;

(b) El bromur sòdic es dissolt en aigua fàcilment, mentre que el brom es
pràcticament insoluble.

18. Donats tres elements del sistema periòdic A, B i C de nombres atòmics 8,
16 i 19 respectivament:

(a) Escriu la seva con�guració electrònica;

(b) Indica l'element que tingui el primer potencial d'ionització sigui ma-
jor;
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(c) Indica el tipus d'enllaç i dos propietats característiques dels compos-
tos formats pels elements A i B.

19. Explica la diferència de punts d'ebullició entre les següents parelles de
compostos:

(a) Hexà (68,7 oC) i età (-88,6 oC)

(b) Aigua ( 100oC) i metà (-162oC)

(c) Etanol amb punt d'ebullició superior al del èter dietílic (C2H5OC2H5)

(d) Aigua 100oC) i amoníac (-33 oC)

(e) Propà (-42,2 oC) i clorur de hidrogen (-85oC)

20. Indica l'estructura de cadascun dels compostos que s'enuncien en aquesta
qüestió i explica la diferència de punts de fusió entre els compostos de
cada parella:

(a) Diamant i clorur de sodi

(b) Hidrocarbur de 20 àtoms de carboni (C20H42) i quars

(c) Bromur de potassi i naftalè

21. Raoneu la solubilitat en aigua dels següents parells de substàncies:

(a) clorur de potassi i òxid de clor (I)

(b) crom i clorur de liti

(c) Metà i amoníac

(d) Amoníac i tetra�uorur de carboni

(e) Etanol i età
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