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ROK SZKOLNY 201512016
ETAP SZKOLNY
Instrukcja dla ucznia

1.
2.

Zestaw konkursowy zawiera 10 zadari.
Prued, rozpoczqciem prary sprawdi, czy zestaw zadari jest
kompletny.
3. fe2eli zauwa2ysz usterki, zgloS je Komisji Konlursowei.
4. Zadan:a czytaj uwainie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi pisemnych udziel zgodnie z poleceniami
w oznaczonych miejscach.
6. Podczas rozwi1zywania zadafi mo2esz korzystai
z kalkulatora i inlormacji zawartych w tabelach
dol4czonych do arkusza z zadaniami.
7. Obliczenia zapisane w brudnopisie nie b9d4 oceniane,
8. Rozwi4zania zapisuj dfugopisern lub pi6rem. Rozwi4zania
zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.
9. W nawiasach obok numer6w zadari podano liczbg punkt6w
mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.
10. Nie uZywaj korektora.
Pracuj samodzielnie.

Czas pracy:
50

minut

Liczba punkt6w

mo2liwych
do uzyskania: 30
Do nastepnego etapu
zakwalifikujesz sig,
je2eli uzyskasz co
najmniej 27 punkt6w.

POWODZENIA!
Wypelnia kornisja konkurrowa
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Zadanie 1. [0 - 2 pkt]
Wymień 3 zjawiska obserwowane w przyrodzie, które potwierdzają ziarnistą (cząsteczkową)
budowę materii.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….pkt

Zadanie 2. [0 - 3 pkt]
Uczniowie umieścili w probówce pewną substancję A i wykonali doświadczenia
przedstawione rysunkiem:
związek

A

Zapisali obserwacje:
- gaz w zlewce wydziela się podczas ogrzewania substancji A w probówce,
- po przerwaniu ogrzewania nie obserwujemy objawów reakcji.
A. Napisz, do jakich dwóch grup reakcji można zakwalifikować opisany proces, przyjmując
różne kryteria podziału reakcji.
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
B. Podaj przykład reakcji, która przebiega zgodnie z podanym opisem, pisząc jej równanie
chemiczne.
…………………………………………………………………………………………………..

……………….pkt

Zadanie 3. [0 - 4 pkt]
Przeprowadzono reakcję syntezy 4,7 g tlenku metalu jednowartościowego z tlenkiem
siarki (IV). Powstało 7,9 g związku. Stosunek masowy metalu do tlenu w tlenku
wynosi 19,5 : 4.
A. Wykonaj obliczenia, na podstawie których ustalisz jaki metal zawierały związki. Podaj
nazwę tego metalu.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
B. Oblicz stosunek masowy metalu do siarki w otrzymanym związku.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..

……………….pkt

Zadanie 4. [0 - 2 pkt]
Pojęcia przyrodnicze w mowie potocznej stosowane są czasami niepoprawnie. W podanych
poniżej zdaniach są błędne sformułowania. Napisz te zdania poprawnie.
I. Podczas ogrzewania lód rozpuszcza się.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
II. W reakcji sodu z chlorem tworzą się cząsteczki NaCl.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5. [0 - 2 pkt]

……………….pkt

Podaj wzory 3 substancji, które charakteryzują się następującymi właściwościami: mają stały
stan skupienia, wysokie temperatury topnienia i wrzenia, dobrze rozpuszczają się w wodzie.
…………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 6. [0 - 3 pkt]

……………….pkt

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli uznasz
zdanie za prawdziwe, lub literę N, jeżeli uznasz, że jest nieprawdziwe:
I. Roztwór ma tym niższe pH im mniejsze jest stężenie jonów wodorowych
w roztworze.
II. pH roztworu wodnego jest równe 7, jeżeli w roztworze są jednakowe stężenia
kationów i anionów.
III. Roztwór ma tym wyższe pH im wyższe jest stężenie jonów wodorotlenkowych
w roztworze.

Zadanie 7. [0 - 3 pkt]

……………….pkt

Podaj wzory 3 związków, które zawarte są w kwaśnych deszczach i powodują obniżenie pH
opadów.
…………………………………………………………………………………………………
Wymień 3 negatywne skutki, jakie wywołują kwaśne deszcze.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….pkt

Zadanie 8. [0 - 4 pkt]
Podkreśl wśród wymienionych substancji te, które reagują z wodą:
Al2O3, N2, K, P4O10, NaOH, K2O, Cu
Napisz równania reakcji tych substancji z wodą.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….pkt

Zadanie 9. [0 - 3 pkt]
Opisz w tabelce doświadczenie, które umożliwia otrzymanie wodorotlenku glinu.
Napisz cząsteczkowe równanie (równania) reakcji, które należy przeprowadzić w czasie
doświadczenia.
Wykonania doświadczenia
(opis słowny lub rysunek)

Obserwacje

…………………………………….……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………….……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………….……………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Równanie (równania) reakcji:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………….pkt

Zadanie 10. [0 - 4 pkt]
Uczeń dodał do 250 cm3 wody 240 g Pb(NO3)2

i energicznie wymieszał substancje.

Temperatura roztworu wynosiła 60°C
A. Wykonaj obliczenia i ustal, korzystając z wykresu przedstawiającego zależność
rozpuszczalności soli od temperatury, czy powstał roztwór nasycony.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
B. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..

……………….pkt

BRUDNOPIS

Krzywe rozpuszczalności soli

