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Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy zawiera 13 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.

Czas pracy:
90 minut

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 50
Laureatem konkursu
zostaje uczestnik,
który uzyska
co najmniej 40
punktów.

POWODZENIA!

Nr zadania
Liczba
punktów
Liczba
punktów po
weryfikacji

1.

2.

3.

Wypełnia komisja konkursowa
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Suma pkt.

Zatwierdzam

1

Zadanie 1. [3 pkt]
Uporządkuj podane ilości substancji według malejącej liczby atomów wchodzących w skład
podanych próbek. Napisz w odpowiedniej kolejności symbole A, B, C, D, którymi oznaczone
są ilości substancji.
A. 1 mol ozonu

B. 2,24 dm3 tlenu (warunki normalne)

C. 4 gramy helu

D. 3,01∙1023 cząsteczek metanu

Odpowiedź: …………………………………………………………………………
…………pkt

Zadanie 2. [5 pkt]
Do 200 g roztworu NaOH o stężeniu 12 % dodano 6,2 g tlenku sodu. Otrzymany roztwór miał
gęstość 1,17 g/cm3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu NaOH.
Obliczenia:

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

…………pkt
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Zadanie 3. [3 pkt]
Chlor tworzy kilka kwasów tlenowych o wzorze ogólnym HClOX. Jeden z tych kwasów
zawiera 42,01% chloru. Oblicz masę molową i napisz wzór sumaryczny tego kwasu.
Obliczenia:

Odpowiedź ……………………………………………………………………………………

…………pkt

Zadanie 4. [5 pkt]

Związki organiczne mogą mieć taki sam skład ale różną budowę strukturalną i różne
właściwości. Napisz wzór półstrukturalny octanu propylu i wzory półstrukturalne dwóch
związków o takim samym składzie (takim samym wzorze sumarycznym) jak podany ester.
Dobierz związki tak aby jeden z nich był również estrem a drugi należał do kwasów
karboksylowych. Podaj nazwy tych związków.
Wzór octanu propylu:

Wzór i nazwa 1. związku:

Wzór i nazwa 2. związku:

…………pkt
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Zadanie 5. [3 pkt]
Napisz przykład równania reakcji, w którym jednym z produktów jest:
a) gliceryna

b) glukoza

c) kwas octowy

Zadanie 6. [2 pkt]
…………pkt

Kwas mlekowy o wzorze

to jeden z ważnych związków organicznych. Tworzy się podczas kwaśnienia mleka. Powstaje
również w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. Związek ten zawiera dwie
grupy funkcyjne, które mogą uczestniczyć w typowych dla tych grup reakcjach chemicznych.
Napisz wzory związków organicznych, które powstaną w reakcji kwasu mlekowego:
a) z metanolem
b) z kwasem octowym

…………pkt
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Zadanie 7. [4 pkt]
Z 14,72 g kwasu jednokarboksylowego reaguje 3,84 g magnezu. Wykonaj obliczenia i ustal
wzór kwasu. Napisz równanie reakcji tego kwasu z magnezem i oblicz jaką objętość
w warunkach normalnych zajmie wodór, który wydzieli się w reakcji podanych ilości
substratów.
Obliczenia:

Odpowiedź ……………………………………………………………………………………

…………pkt
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Zadanie 8. [4 pkt]
Napisz równania reakcji jakie zachodzą podczas: a) utwardzania tłuszczu (zapisz równanie
wzorami półstrukturalnymi, b) fermentacji alkoholowej glukozy (zapisz równanie wzorami
sumarycznymi). Napisz jakie jest praktyczne zastosowanie tych procesów.
a)

Zastosowanie:………………………………………………………………………………..
b)

Zastosowanie:………………………………………………………………………………..

…………pkt

Zadanie 9. [4 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. pH gleby można obniżyć dodając do niej wapno palone.
II. Obecność freonów w środowisku naturalnym powoduje niszczenie warstwy
ozonowej.
III. Eutrofizacja może być spowodowana odprowadzaniem do wód naturalnych
ścieków z gospodarstw domowych.
IV. Podczas pracy silnika samochodowego w zamkniętym garażu powstają spaliny
zawierające bardzo toksyczny gaz.

…………pkt
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Zadanie 10. [ 6 pkt.]
Poniżej podane są informacje, które zapisali uczniowie w czasie badania właściwości czterech
związków. W opisie tym brakuje jednak informacji jakie związki zostały zbadane.
A.

Podaj

po jednym

przykładzie dowolnego

związku, który wykazuje podane

w opisie właściwości. Wpisz w drugiej kolumnie tabelki wzory proponowanych przez Ciebie
związków.

Lp.

Właściwości badanych substancji

1.

Badana substancja w temperaturze
20°C jest cieczą
o charakterystycznej woni, dobrze rozpuszcza się w wodzie.
pH roztworu tej substancji = 7

2.

Badana substancja w temperaturze 20°C jest substancją stałą,
krystaliczną, dobrze rozpuszcza się w wodzie.
pH roztworu tej substancji < 7

3.

Badana
substancja
jest
związkiem
organicznym,
w temperaturze 20°C jest substancją stałą, krystaliczną, dobrze
rozpuszcza się w wodzie.
pH roztworu tej substancji = 7

4.

Badana substancja w temperaturze 20°C jest substancją stałą,
krystaliczną, dobrze rozpuszcza się w wodzie.
pH roztworu tej substancji > 7

Badana
substancja

B. Napisz równania reakcji, które wyjaśniają tworzenie się roztworu o odczynie zasadowym
i kwasowym. W równaniach tych uwzględnij związki, które wpisałaś/eś w powyższej tabelce.

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

…………pkt
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Zadanie 11. [ 3 pkt. ]
Badanie przebiegu reakcji spalania związków organicznych dostarcza wielu informacji o tych
związkach. Wykonaj obliczenia, które pozwolą stwierdzić, czy heksan zawierał domieszki
innych alkanów jeżeli wiadomo, że w wyniku całkowitego spalenia 6,45 g badanej próbki
powstało 12,5 dm3 tlenku węgla(IV) w przeliczeniu na warunki normalne. Napisz równanie
reakcji spalania heksanu.
Obliczenia:

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

…………pkt
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Zadanie 12. [5 pkt.]
Wyjaśnij na czym polega proces polimeryzacji związków nienasyconych i napisz, stosując
wzory półstrukturalne równanie reakcji polimeryzacji propylenu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Polipropylen należy do tworzyw o szerokim zastosowaniu. W tabeli podane są przykłady jego
zastosowania. Dopisz do każdego podanego zastosowania jedną właściwość, która umożliwia
takie wykorzystanie związku.
Właściwości polipropylenu

Zastosowanie polipropylenu
produkcja artykułów gospodarstwa
domowego i zabawek
produkcja naczyń laboratoryjnych
izolacje przewodów elektrycznych
izolacje termiczne

…………pkt
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Zadanie 13. [3 pkt]
Podczas mieszania się niektórych cieczy zachodzi zjawisko konrakcji polegające na tym, że
objętość otrzymanego roztworu jest mniejsza niż suma objętości cieczy przed zmieszaniem.
Oblicz różnicę pomiędzy sumą objętości wody i etanolu a objętością roztworu powstałego
przez zmieszanie 1 dm3 wody o gęstości 1 g/cm3 i 1 dm3 etanolu o gęstości 0,79 g/cm3.
Otrzymany roztwór ma gęstość 0,925 g/cm3.
Obliczenia:

Odpowiedź ……………………………………………………………………………………

…………pkt
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BRUDNOPIS
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