
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu 

 
Pieczątka szkoły                                                                                  
                   5 listopada 2019 r. 
                godz. 14:00 
 

 
Imię i nazwisko  
 

 

 
Klasa 
 

 Czas pracy:  
60 minut 

 
Nazwa szkoły 
 

  

 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 
 

Eliminacje szkolne – I stopień 
 
 

Nr zadania Punkty 

1 
……./ 3 

2 
……./ 2 

3 
……./ 4 

4 
……./ 2 

5 
……./ 2 

6 
……./ 2 

7 
……./ 2 

8 
……./ 2 

9  
……./ 3 

10 
  

……./ 8 

Suma  
……./ 30 

 

Informacje: 

1. Wpisz imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły. 
2. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i informacje  

do zadań. 
3. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 
4. Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów 

możliwych do uzyskania. 
5. W zadaniach zamkniętych zaznacz wybrane odpowiedzi  

znakiem „X”. 
6. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań otwartych  

czytelnie zapisz w miejscu do tego przeznaczonym. 
7. Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 

łącznie 30 punktów. 
8. Nie używaj korektora.  
9. Pomyłki poprawiaj wyraźnym skreśleniem, a w 

zadaniach zamkniętych – zakreśl kółkiem. 
10. W trakcie obliczeń możesz korzystać wyłącznie z tablic 

dostarczonych wraz z arkuszem zadań oraz z prostego 
kalkulatora.  
Powodzenia! 
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Zadanie 1. (3 p.) 

Uzupełnij puste miejsca w tabeli tak, aby otrzymać prawdziwe informacje na temat składu 

drobin. 

Nazwa 

pierwiastka 

Liczba 

atomowa 

Liczba 

neutronów 

w atomie 

Liczba 

masowa 

Liczba 
elektronów 
zewnętrznej 

powłoki 
atomu 

Symbol 

jonu 

Liczba 

elektronów 

w jonie 

  14   Al3+  

chlor   37    

  8   O2-  

 

Zadanie 2. (2 p.) 
W tabeli podano wartości elektroujemności wybranych pierwiastków. 

K H C S Cl O 

0,9 2,1 2,5 2,5 3,0 3,5 

 
Określ rodzaj wiązania chemicznego (kowalencyjne lub jonowe), jakie tworzy się podczas 
łączenia atomów: 

a) chloru i chloru: …………………………….……………………………………………. 

b) potasu i tlenu: ……………………………………………………………………………. 

c) węgla i siarki: …………………………………………………………………………..… 

 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Zadanie 3. (4 p.) 
Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanych schematach reakcji chemicznych. 
Podaj nazwy substratów tych reakcji. 
 

a) ……. Fe(OH)3 → ……. Fe2O3 + …… H2O 

b) ……. HCl + ……... Al2O3 → ……. AlCl3 + …… H2O 

c) ……. NH3 + …….. H3PO4 → …… (NH4)3PO4  

Nazwy substratów reakcji: 
 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

b) ……………………………………………………………………………………………. i .…………………………….… 

c) …………………………………………… i ………………………………………………………………………………… 

 Informacja do zadań 4. i 5.  

Do spawania szyn kolejowych stosuje się mieszaninę tlenku żelaza(III) i sproszkowanego 
glinu, zwaną termitem. 
Po początkowym ogrzaniu mieszaniny rozpoczyna się reakcja chemiczna, w wyniku której 
wydziela się dużo energii. Dzięki temu temperatura może wzrosnąć do 3000 °C. 
Reakcja przebiega zgodnie ze schematem: 
 

tlenek żelaza(III) + glin → tlenek glinu +  żelazo 
Zadanie 4. (2 p.) 

Napisz równanie opisanej reakcji chemicznej. Określ, czy reakcja ta jest egzotermiczna, 

czy endotermiczna. 

 

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

Reakcja jest: …………………………………….……………………………………………………………………………………. 

 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Zadanie 5. (2 p.) 

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, ile gramów żelaza powstało w wyniku opisanej 

reakcji, jeżeli użyto 800 gramów tlenku żelaza(III). 

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

Zadanie 6. (2 p.) 

Poniżej przedstawiono wzory wybranych tlenków. 

CaO  Fe2O3  MgO  CO2  SO2  H2O  NO 

W tabeli umieszczono przykłady zastosowań tlenków lub ich rolę w przyrodzie. 
Wpisz po jednej nazwie wybranego tlenku w odpowiednie miejsca tabeli. 
 

Wzrost jego stężenia w atmosferze  
jest główną przyczyną ocieplenia klimatu 

 

Jest produktem spalania zasiarczonego węgla  
i przyczyną kwaśnych opadów 

 

Powstaje w wyniku korozji przedmiotów 
wykonanych ze stali 

 

Jest głównym składnikiem żywych organizmów, 
stanowi ponad 2/3 masy ciała człowieka 
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  Informacja do zadań 7. –8.  

W tabeli podano przybliżone wartości gęstości roztworów kwasu siarkowego(VI) w 
temperaturze 20°C, w zależności od stężenia procentowego. 

Stężenie procentowe, % 10 20 30 40 60 80 

Gęstość roztworu, g/cm3 1,07 1,14 1,22 1,31 1,50 1,73 

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz). 

107 g roztworu o stężeniu 10% zawiera 10 g rozpuszczonego kwasu. P F 

300 g roztworu zawierającego 240 g kwasu zajmuje objętość 200 cm3. P F 

W wyniku zmieszania kwasu i wody w stosunku masowym 1:4 powstaje roztwór 

o gęstości 1,14 g/cm3. 
P F 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Narysuj wykres punktowy lub liniowy, który przedstawia zależność gęstości roztworu 
kwasu siarkowego(VI) od stężenia. Obydwie osie opisz słownie (stężenie i gęstość) lub 
symbolami (odpowiednio cp i d). 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Zadanie 9. (3 p.) 

W trzech probówkach znajdują się kolejno: roztwór wodorotlenku potasu, roztwór kwasu 
siarkowego(VI) i woda destylowana.  
Uzupełnij schemat doświadczenia, które pozwoli zidentyfikować zawartość wszystkich 
probówek za pomocą jednego wskaźnika.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj obserwacje, dzięki którym identyfikacja zawartości probówek będzie 
możliwa. 

 
Probówka 1.: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Probówka 2.: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Probówka 3.: ………………………………………………………………………………………………………………………….      

b) Napisz równanie procesu, który decyduje o odczynie roztworu w probówce nr 1. 
 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) Podaj wzory wszystkich jonów, które powstają w wyniku dysocjacji kwasu w 

probówce nr 2. 
 

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

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Wybrany wskaźnik: 
  …………………………………………………… 

 
         Probówka 1.        Probówka 2.    Probówka 3. 

  

           roztwór 
wodorotlenku potasu 

 

roztwór  
kwasu     
siarkowego(VI) 

 

           woda 
destylowana 
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Zadanie 10. (8 p.) 

W każdym z podpunktów I. – VIII. wskaż jedną prawidłową odpowiedź lub dokończenie 

zdania (zaznacz A, B, C lub D). 

 

I. W którym zestawie wszystkie drobiny mają tyle samo elektronów? 

A.  cząsteczka H2O, anion S2─, atom Ar; 

B.  atom Ar, kation Ca2+, anion Cl─; 

C.  cząsteczka CH4, anion Cl─, atom Ne; 

D.  atom Ar, kation Fe2+, anion S2─. 

 

II.  Wiązanie jonowe powstaje w wyniku  

A.  utworzenia wspólnej pary elektronowej przez dwa atomy. 

B.  przeniesienia elektronu z atomu metalu do atomu niemetalu. 

C.  przeniesienia elektronu z atomu niemetalu do atomu metalu. 

D.  przesunięcia wspólnej pary elektronowej w kierunku atomu niemetalu. 

 

III.  Tlenek węgla(IV) można opisać jako: 

A.  gaz, bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie, palny. 

B.  gaz, bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza. 

C.  gaz, bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza. 

D.  gaz, bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, niepalny. 

 

IV. Wartość pH roztworu wodorotlenku sodu można zwiększyć przez 

A. dodanie wody lub dodanie kwasu solnego. 

B. odparowanie wody lub dodanie kwasu solnego. 

C. dodanie wody lub dodanie wodorotlenku sodu. 

D. odparowanie wody lub dodanie wodorotlenku sodu. 

 

V. Stosunek masowy pierwiastków w tlenku miedzi(I) jest równy 

A.  2:1 

B.  4:1 

C.  1:2 

D.  8:1 

 

VI.   Wspólną dla wszystkich metali właściwością fizyczną jest 

A. stały stan skupienia. 

B. srebrzystobiała barwa. 

C. dobre przewodzenie ciepła. 

D. duża twardość. 
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VII. Aby otrzymać roztwór soli o stężeniu 10%, należy zmieszać 

A. 100 g wody i 100 g roztworu soli o stężeniu 20%. 

B. 80 g wody i 20 g soli. 

C. 100 g wody i 10 g soli. 

D. 5 g soli i 100 g roztworu o stężeniu 5%.  

 

VIII.   Nasycony roztwór soli kuchennej można otrzymać z roztworu nienasyconego w wyniku 

A. dodania wody lub obniżenia temperatury. 

B. odparowania wody lub obniżenia temperatury. 

C. dodania wody lub podwyższenia temperatury. 

     D. odparowania wody lub podwyższenia temperatury. 

 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


