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Liczba punkt6w
moZliwych

sig, je2eli uzyskasz
co najmniej 32

punkty.

Zatwierdzam

Liczba punkt6w

-l-. Zestaw konkursowy zawiera 72 zada(.
2. Przed rozpoczgciem pracy, sprawdL, czy zestaw zadart

jest komplebry.
3. Je2eli zauwaZysz usterki, zgloi je Komisii Konkursowej.
4. Zadania czvtai uwa2nie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi pisemnych udziel zgodnie z poleceniami

w oznaczonvch mieiscach.
6. Podczas rozwiryywania zadan moiesz korzysta(.

z kalkulatora i informacii zawartvch w tabelach
dolaczonvch do arkusza z zadaniami.

7. Obliczenia zapisane w brudnopisie nie bgd4 oceniane.
8. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem.

Rozwiazania zapisane ol6wkiem nie beda oceniane.
9. W nawiasach obok numer6w zadan podano liczbe

punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie. zakwalifikuiesz
10. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
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Czas pracy:
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do uzyskania: 40
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Zadanie 1. [6 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. Każdy pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o takiej samej liczbie 

nukleonów w jądrze atomowym. 

 

II. Atomy tego samego pierwiastka mogą mieć różne masy. 

 

 

III. Rozpuszczalność substancji zwiększa się w wyniku mieszania roztworu. 

 

 

IV. Jeżeli rozpuścimy w wodzie w tej samej kolbce siarczan (VI) sodu i chlorek 

baru to powstanie mieszanina jednorodna. 

 

V. W roztworach wodnych siarczanów(VI) pH = 7 lub pH < 7. 

 

 

VI. Każdą sól można otrzymać w reakcji zasady z tlenkiem kwasowym. 

 

 

VII. Gazy szlachetne są mało aktywne chemicznie ponieważ w powłoce L mają 8 

elektronów. 

 

VIII. Tlenek glinu wykorzystuje się do otrzymywania syntetycznych rubinów  

i szafirów. 

 

IX. Węglowodory nienasycone są aktywniejsze od węglowodorów nasyconych. 

 

 

X. Jeżeli do roztworu zawierającego 0,1 mola kwasu azotowego (V) dodamy 

roztwór zasady wapniowej zawierający 6,02 ∙ 10
22 

jonów Ca
2+

 to otrzymany 

roztwór będzie miał odczyn obojętny. 

 

 

 

Zadanie 2. [3 pkt.] 

Na schemacie układu okresowego zaznaczono umownie literami R, T, X, Y, Z  pięć 

pierwiastków. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                   

2                   
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4 Z           X   R    

5                   

6                   

7                   
 

 

Podaj: 

a) wzór związku pierwiastka R z wodorem: …………………………………… 

b) symbol/e pierwiastka/ów, które w związkach mogą tworzyć jony zawierające 18 

elektronów  ………………………………………………………… 

c) symbol pierwiastka, w atomie którego elektrony rozmieszczone są w 4 powłokach 

elektronowych, a na zewnętrznej (ostatniej) powłoce są 2 elektrony ……………………. 



Zadanie 3. [1 pkt.] 

Na podstawie wzoru: 

 

                                 B = A = B  
 

 określ  liczbę elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka A i w atomie pierwiastka B. 
 

Zadanie 4. [4 pkt.] 

Na rysunkach I, II, III przedstawiono zestawy stosowane do zbierania gazów.   

                                                            

              I                                           II                                              III 

A. Podaj po jednej właściwości  gazu, która umożliwia zbieranie go w sposób pokazany na 

rysunkach. 

I. .................................................................................................................................  

II. ................................................................................................................................  

III. ..............................................................................................................................  

B. Napisz, czy gazowy chlorowodór można zebrać w zestawie III i uzasadnij swoją 

odpowiedź. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. [2 pkt.] 

Na rysunku przedstawiono 3 klocki wykonane z różnych materiałów. Napisz, które  

z przedstawionych klocków utonęłyby, gdyby zostały umieszczone w naczyniu z rtęcią  

i uzasadnij swoją odpowiedź. Gęstość rtęci wynosi 13,6 g/cm
3
.  

 

     
               drewno                             żelazo                        złoto 
               V = 1,8 cm3                      V = 1,8 cm3                 V = 1,8 cm3  
                m = 0,99 g                      m = 14,22 g                m = 34,74 g 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 6. [4 pkt.] 

Uczniowie badali zachowania miedzi i cynku w wodnych roztworach soli  

i przeprowadzili doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku. Nie zapisali jednak 

wzorów soli, których użyli w doświadczeniu. Zaobserwowali, że reakcje zaszły tylko  

w probówkach 1. i 4. Zaproponuj i zapisz pod probówkami wzory soli, które mogły być użyte 

w doświadczeniu. 
 

     Cu                                                           Zn     

      1.              2.                            3.            4.  

      r-r……….           r-r …….                     r-r ……….       r-r ………… 

 

Napisz  jonowe równania reakcji, które zaszły w probówkach 1. i 4. zgodnie z twoją 

propozycją. 

 

1.………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 7. [4 pkt.] 

W laboratorium zmieszano przez pomyłkę roztwory chlorku żelaza (III) i chlorku potasu. 

Napisz, jakie procesy trzeba przeprowadzić, aby otrzymać krystaliczny chlorek żelaza (III), 

mając do dyspozycji niezbędny sprzęt laboratoryjny i roztwory HCl, H2SO4, NaOH, 

Ca(NO3)2. Zaplanowane procesy chemiczne zilustruj, pisząc ich jonowe równania. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 



Zadanie 8. [5 pkt.] 

Do roztworu zawierającego 5,22 g azotanu (V) baru, dodano roztwór zawierający 2,12 g 

fosforanu (V) potasu. Wytrącony osad odsączono i zbadano skład roztworu (przesączu). 

Napisz cząsteczkowe i jonowe skrócone równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu 

roztworów. Oblicz, ile moli jonów NO3
-
 i ile moli jonów Ba

2+
 zawierał roztwór otrzymany po 

oddzieleniu osadu, który wytrącił się w wyniku reakcji. Zakładamy, że wszystkie 

przeprowadzone procesy zachodzą ze 100 % wydajnością. 

 

Równania reakcji: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:    

 

 

 

 



Zadanie 9. [5 pkt.] 

Napisz, stosując wzory półstrukturalne związków organicznych równania 4 reakcji, jakim 

ulegają węglowodory, dobierając substraty spośród następujących substancji: etan,  propan, 

propen, etyn,  buten, woda, brom, chlorowodór, wodór. 

Dobierz substraty tak, aby każdy występował tylko w jednej reakcji. W reakcjach 

przyłączania zastosuj regułę Markownikowa. 

Podaj nazwy powstających w tych reakcjach bromopochodnych i chloropochodnych 

węglowodorów. 

 

Równania reakcji Nazwy bromo-  

 i chloropochodnych 

węglowodorów 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 10. [3 pkt.] 

Podczas spalania 5,6 g pewnego gazowego węglowodoru powstało 17,6 g tlenku węgla (IV)  

i wydzieliła się woda. Gęstość spalonego węglowodoru w warunkach normalnych wynosi 

1,25 g/dm
3
. Ustal wzór sumaryczny spalonego węglowodoru, wykonując odpowiednie 

obliczenia. 
 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odpowiedź:………………………………………………………………………………… 

 



Zadanie 11. [1 pkt.] 

Alkeny można otrzymać w reakcji chloropochodnych alkanów z KOH w odpowiednich 

warunkach, w których zachodzi eliminacja HCl z chloropochodnej. W procesie tym odrywa 

się atom chloru i atom wodoru. Atom wodoru odrywa się od atomu węgla sąsiadującego  

z tym atomem węgla, który połączony jest z atomem chloru.  Napisz równanie reakcji 

otrzymywania butenu z 2-chlorobutanu opisaną metodą (w równaniu reakcji zastosuj wzory 

półstrukturalne). 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Zadanie 12. [2 pkt.] 

 Do naczynia wprowadzono 11,2 dm
3
 acetylenu odmierzonego w warunkach normalnych oraz 

2,2 mola cząsteczek wodoru. Gazy otrzymane po reakcji nie odbarwiały wody bromowej. 

Oblicz objętość mieszaniny gazów po reakcji (w warunkach normalnych). 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 

 

 

  
Szereg aktywności metali (wybrane metale):  
 

K Na Ca Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Ag Hg Pt Au 
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