Kuratorium Oświaty w Lublinie
KOD UCZNIA

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
ROK SZKOLNY 2013/2014
ETAP OKRĘGOWY
Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy zawiera 14 zadań.
2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań
jest kompletny.
3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji
Konkursowej.
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi pisemnych udziel zgodnie z poleceniami
w oznaczonych miejscach.
6. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać
z kalkulatora i informacji zawartych w tabelach
dołączonych do arkusza z zadaniami.
7. Obliczenia zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.
8. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.
Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
9. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę
punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.
10. Nie używaj korektora.
11. Pola w prostokątach umieszczonych pod każdym
zadaniem wypełnia komisja konkursowa.
Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Czas pracy:
90 minut

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 50
Do następnego etapu
zakwalifikujesz się,
jeżeli uzyskasz co
najmniej 40 punktów.

Wypełnia komisja konkursowa
Nr
zadania
Liczba
pkt.
L. pkt. po
weryfikacji

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zatwierdzam

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Suma
pkt.

Zadanie 1. [ 3 pkt. ]
Uzupełnij podane zdania, które opisują właściwości kwasów: solnego, azotowego(V),
siarkowego(VI) i fosforowego(V). W zaznaczonych miejscach wpisz wzory kwasów,
dobierając je tak aby się nie powtarzały i napisz brakującą informację o zastosowaniu jednego
z tych kwasów.
I.
II.

Wszystkie sole kwasu ……………… są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Stężony kwas ………………… ma właściwości higroskopijne. Właściwości te
powodują, że stosuje się go do …………………..……………………………………

III.

Kwas ……………… reaguje z tlenkiem wapnia w stosunku molowym 2:1.

IV.

W wyniku całkowitej dysocjacji cząsteczki kwasu ………………… powstają cztery
jony.
………. pkt.

Zadanie 2. [ 6 pkt. ]
Napisz jonowe równania czterech reakcji, które można przeprowadzić dysponując
roztworami następujących związków: NaOH, K2S, H2SO4, KNO3, BaCl2, Zn(NO3)2
Podaj, co zaobserwujemy w czasie tych reakcji. (Jeden roztwór może być wykorzystany
w różnych reakcjach).
Równania reakcji

Obserwacje

…………………………………………………………………

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

………. pkt.

Zadanie 3. [ 6 pkt.]
Napisz cząsteczkowe równania reakcji przedstawione poniższym schematem:
1
2
3
4
5
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Cu






6

CuS
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
………. pkt.
Zadanie 4. [ 4 pkt. ]
Do trzech probówek zawierających po 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu
10% (d = 1,01 g/cm3) uczniowie dodali pewne ilości roztworu zasady sodowej i zmierzyli pH
otrzymanych roztworów. Wynosiło ono: w pierwsze probówce 9, w drugiej 7 a w trzeciej 5.
Oceń prawdziwość poniższych zdań i zaznacz literą P zdania zawierające prawidłowe

informacje wyjaśniające opisane doświadczenie, a literą N zdania zawierające błędne
wyjaśnienia.
I. Do pierwszej probówki dodano roztwór zasady, zawierający 0,15 mola NaOH. ……..
II. W drugiej probówce masa dodanego wodorotlenku była równa masie
kwasu w probówce.

……..

III. W probówce pierwszej i trzeciej pomiary pH zostały wykonane nieprawidłowo,
ponieważ pH w każdej probówce po dodaniu kwasu jest równe 7.

.…….

IV. Do probówki trzeciej uczeń dodał zbyt mało zasady aby nastąpiło całkowite
zobojętnienie kwasu.

……...

………. pkt.

Zadanie 5. [ 3 pkt. ]
Azotan(V) wapnia podczas ogrzewania, ulega rozkładowi. W wyniku reakcji powstaje tlenek
wapnia i wydzielają się dwa gazy – tlenek azotu(IV) i tlen. W otwartej probówce ogrzewano
4 g azotanu(V) wapnia i po pewnym czasie stwierdzono, że masa substancji w probówce
wynosi 2,35 g. Napisz równanie tej reakcji. Oblicz, ile gramów azotanu(V) wapnia uległo
rozkładowi i ile gramów tlenku azotu(IV) wydzieliło się w tym procesie.

Równanie reakcji: …………………………………………………………………….
Obliczenia:

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

………. pkt.

Informacja do zadań 6 - 8
Uczniowie przeprowadzili doświadczenie, którego schemat przedstawiony jest za pomocą
podanego rysunku. Do doświadczenia użyli 2,5 g cynku i 10 cm3 roztworu kwasu solnego
o stężeniu 20 % i gęstości 1,1 g/cm3.

WODA

Zadanie 6. [ 3 pkt. ]
Oblicz, który substrat przeprowadzanej reakcji został użyty w nadmiarze.
Obliczenia:

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

………. pkt.

Zadanie 7. [ 1pkt. ]
Napisz, jaka właściwość wodoru umożliwia zbieranie tego gazu w probówce nad wodą
w wyniku wypierania jej z probówki.
………………………………………………………………………………………………

………. pkt.
Zadanie 8. [ 3 pkt. ]
Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku cynku, który otrzymano w tym doświadczeniu.
Obliczenia:

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

………. pkt.

Zadanie 9. [ 6 pkt. ]
W

trzech

niepodpisanych

kolbkach

znajdowały

się

bezbarwne

roztwory:

chlorku magnezu, azotanu(V) potasu i kwasu chlorowodorowego. Uczniowie otrzymali
zadanie zidentyfikowania tych roztworów. W badaniach laboratoryjnych mogli wykorzystać
roztwór wodorotlenku sodu i badane roztwory. Zaplanuj i zapisz w tabeli kolejne czynności
jakie powinni wykonać uczniowie. Podaj również przewidywane obserwacje oraz wnioski
i wzory związków, które zostały zidentyfikowane w kolejnych etapach doświadczenia.
Sposób wykonania doświadczenia
(opis lub rysunek)
1.

Obserwacje

1.

Wniosek i wzór
zidentyfikowanego
związku
1.

………. pkt.

Zadanie 10. [ 3 pkt. ]
Oblicz ilość moli jonów K+, Al3+ i SO42- w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu
w wodzie 87 g siarczanu(VI) potasu i 68,4 g siarczanu(VI) glinu.
Obliczenia:

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

………. pkt.
Zadanie 11. [ 2 pkt. ]
Napisz, stosując wzory półstrukturalne, dwa równania reakcji, w których powstanie
bromopropan dobierając reagenty tak aby w pierwszej reakcji substratem był związek
nasycony a w drugiej związek nienasycony.
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

………. pkt.

Zadanie 12. [ 4 pkt. ]
Poniżej podano informacje o węglowodorach oznaczonych umownie symbolami A, B, D, E.
Węglowodory te należą do szeregu homologicznego alkanów, alkenów lub alkinów. Zaznacz
znakiem „+” do której grupy węglowodorów należy każdy opisany związek.
Alkany Alkeny Alkiny
1.

2.
3.
4.

Jeden z produktów reakcji węglowodoru A z chlorem
barwi wilgotny uniwersalny papierek wskaźnikowy na
czerwono.
0,5 mola węglowodoru B reaguje z 2 g H2 tworząc
związek, który nie odbarwia wody bromowej.
W reakcji węglowodoru D z HCl powstaje związek,
którego skład możemy zapisać wzorem CnH2n+1Cl.
Produktem węglowodoru E z bromem może być związek
nienasycony.

………. pkt.

Zadanie 13. [ 2 pkt. ]
Uzupełnij podane schematy równań reakcji. Napisz wzory półstrukturalne węglowodorów,
które są substratami tych reakcji:
1. …………………………………………. + HCl
2. …………………………………………… + Br2

CH3 – CH2 – CHCl – CH2 – CH3
CH3 – CHBr – CHBr – CH3

………. pkt.

Zadanie 14. [ 4 pkt. ]
W laboratorium badano gazową mieszaninę sporządzoną z jednakowych ilości moli dwóch
węglowodorów. Do płuczki z wodą bromową wprowadzono 17,5 g tej mieszaniny.
W wodzie bromowej, w wyniku reakcji, został całkowicie pochłonięty jeden węglowodór
wchodzący w skład mieszaniny, a masa płuczki wzrosła o 6,5 g. Z płuczki wydzielił się
węglowodór, który zajął w warunkach normalnych objętość 5,6 dm3.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i na ich podstawie ustal jakie węglowodory wchodziły
w skład mieszaniny.
Obliczenia:

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

………. pkt.

BRUDNOPIS

Szereg aktywności metali (wybrane metale):

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

