
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia zawodów 
 
Pieczątka szkoły                                                25 lutego 2020 r. 

              godz. 12:00 

 

Kod ucznia 

(wypełnia uczeo) 

 

 

Imię i nazwisko  

(wypełnia komisja) 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 

Eliminacje wojewódzkie – III stopień 
 

 

Nr zadania Punkty 

1 ……./ 2 

2 ……./ 3 

3 ……./ 2 

4 ……./ 2 

5 ……./ 1 

6 ……./ 2 

7 ……./ 2 

8 ……./ 3 

9  ……./ 2 

10 ……./ 2 

11 ……./ 2 

12 ……./ 2 

13 ……./ 2 

14 ……./ 2 

15 ……./3  

16 ……./ 3 

 
Suma 

 
……./ 35 

  

Czas pracy 

90 minut 

Informacje: 

1. Wpisz na pierwszej stronie otrzymany trzycyfrowy kod.  
2. Nie wpisuj nazwiska. 
3. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i informacje  

do zadao. 

4. Na rozwiązanie wszystkich zadao masz 90 minut. 
5. Przy każdym zadaniu została podana liczba punktów 

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

znakiem „X”. 

7. Rozwiązania i odpowiedzi do zadao otwartych  
czytelnie zapisz w miejscu do tego przeznaczonym. 

8. Za rozwiązanie wszystkich zadao możesz otrzymad łącznie   
35 punktów. 

9. Nie używaj korektora.  
10. Pomyłki poprawiaj wyraźnym skreśleniem, a w zadaniach 

zamkniętych – zakreśl kółkiem. 
11. W trakcie obliczeo możesz korzystad wyłącznie z tablic 

dostarczonych wraz z arkuszem zadao oraz z prostego 
kalkulatora.  
Powodzenia! 
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Zadanie 1. (2 p.) 

Dwa pierwiastki oznaczone jako X i Z tworzą związek o wzorze XZ2 i budowie jonowej.   

Atomy X i Z mają łącznie 55 protonów. Dwudodatni kation pierwiastka X ma dwa razy więcej 

elektronów, niż anion pierwiastka Z. 

Wykonaj odpowiednie obliczenia i na ich podstawie zidentyfikuj pierwiastki X i Z. Napisz 

nazwy tych pierwiastków. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

Nazwa pierwiastka X:  …………………………………………. Nazwa pierwiastka Y: ……………………………. 

Zadanie 2. (3 p.)  

Do metod otrzymywania tlenków należą między innymi: reakcje soli z kwasami (metoda I), 

reakcje rozkładu wodorotlenków lub soli (metoda II) i reakcje z udziałem innych tlenków 

(metoda III). 

Napisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji otrzymywania tlenku węgla(IV) 

z wykorzystaniem opisanych metod.  

a) metodą I: 

 

..................................................................................................................................................... 

b)  metodą II: 

 

..................................................................................................................................................... 

c) metodą III: 

 

..................................................................................................................................................... 
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Informacja do zadao 3.– 5.  

W czterech probówkach, oznaczonych literami od A do D, znajdują się w przypadkowej 

kolejności roztwory elektrolitów: Fe2(SO4)3, K3PO4, NaOH, NH4Cl i Pb(NO3)2.    

W celu identyfikacji tych substancji zmieszano parami próbki roztworów pobrane z 

probówek A-E. Obserwacje zapisano w tabeli: 

probówka A B C D 

B powstał biały 

osad 

   

C brak objawów 

reakcji 

powstał biały 

osad 

  

D powstał gaz o 

ostrym zapachu 

powstał biały 

osad 

brak objawów 

reakcji 

 

E powstał 

brunatny osad 

powstał biały 

osad 

powstał żółty 

osad 

brak objawów 

reakcji 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Przeanalizuj informacje w tabeli oraz tablicy rozpuszczalności wodorotlenków i soli. 

Wskaż probówki, w których znajdowały się poszczególne roztwory. Wpisz litery A, B, C, D 

i E w odpowiednie miejsca. 

Fe2(SO4)3 - ………………….…  K3PO4 - ………..…….……  NaOH - ………..………….… 

NH4Cl - ……………….………  Pb(NO3)2 - …………………… 

Zadanie 4. (2 p.)  

Napisz w formie jonowej równania reakcji, w wyniku których: 

a) powstał gaz o ostrym zapachu 

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

b)  powstał żółty osad 

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

c) powstał brunatny osad 

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

Zadanie 5. (1 p.) Określ, które zdania zawierają prawdziwe informacje na temat produktów 

przeprowadzonych reakcji. Zaznacz P jeśli informacje są prawdziwe lub F, jeśli są fałszywe. 

Gaz otrzymany po zmieszaniu zawartości probówek A i D ma charakter kwasowy. P F 

Po zmieszaniu zawartości probówek B i E w roztworze pozostały jony metalu. P F 
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Informacja do zadao 6.–7.   

Wodne roztwory soli mogą wykazywad odczyn obojętny, kwasowy lub zasadowy.  

Wynika to z faktu, że niektóre jony powstające w wyniku dysocjacji soli reagują z wodą 

z wytworzeniem jonów wodorotlenkowych lub wodorowych. Dotyczy to jonów 

pochodzących od słabych zasad lub kwasów. 

Hydroliza anionowa jonów pochodzących od słabych kwasów polega na reakcji anionu 

z wodą zgodnie ze schematem:   

An– + H2O ⇄ HA(n-1)– + OH–. 

Jony pochodzące od słabych zasad ulegają hydrolizie kationowej, podczas której reagują 

z wodą zgodnie ze schematem: 

Bn+ + H2O ⇄ BOH(n-1)+  + H+. 

Jony, które pochodzą od mocnych kwasów i zasad nie ulegają powyższym reakcjom. 

Do słabych kwasów należą między innymi: H3BO3, HClO, H2CO3, H2S i CH3COOH. Mocnymi 

zasadami są wodorotlenki metali1. i 2. grupy układu okresowego, z wyjątkiem berylu. 

Zadanie 6. (2 p.) Na podstawie informacji wprowadzającej określ odczyn roztworów 

wodnych następujących soli: 

Na2CO3 – ………………………………………………………………. 

FeCl2 – ………………….……………………………………………. 

K2SO4 – …………..……………………………………………………. 

Ca(ClO)2 – ………………………………………………………………. 

Zadanie 7. (2 p.) Na podstawie informacji wprowadzającej określ odczyn roztworów 

uzupełnij równania reakcji hydrolizy odpowiednich jonów wchodzących w skład soli: 

siarczku potasu (równanie 1) i siarczanu(VI) cynku (równanie 2).  

Równanie 1 

…..………………….……………… + H2O ⇄    ..………………….…………… + ……………..…………………… 

Równanie 2 

…..……………………….………… + H2O ⇄    ..……………………… ……… + …………………………………… 

 

Zadanie 8. (3 p.) 

Uzupełnij równania reakcji. Zachowaj odpowiednią formę (jonową lub cząsteczkową). 

…………… + ….. H2O → .…. Na+  + ……………………. + .…. H2 

….. Cl2O + …………………… → ….. HClO 

….. H2BO3
– + …..……………… → ….. BO3

3– + ….. H2O 
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Informacja do zadao 9.–11. 

W tabeli podano rozpuszczalnośd dwóch soli w różnych temperaturach. 

 

Zadanie 9. (2 p.) Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceo, czy roztwór chloranu(VII) potasu 

o stężeniu 10% masowych jest roztworem nasyconym w temperaturze 60°C. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź:  

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

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 

 

 

 

wzór soli 
Rozpuszczalnośd *g / 100 g wody+ 

20°C 40°C 60°C 80°C 

KClO4 6 8 12 17 

CuSO4 25 30 40 56 
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Zadanie 10. (2 p.) Oblicz masę chloranu(VII) potasu, jaka wykrystalizuje po ochłodzeniu 100 

gramów sporządzonego w temperaturze 60°C roztworu o stężeniu 10% do temperatury 

20°C. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź:  

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

Zadanie 11. (2 p.) Oblicz masę hydratu CuSO4∙5H2O potrzebnego do otrzymania 200 g 

nasyconego roztworu CuSO4 w temperaturze 40°C. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź:  

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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Zadanie 12. (2 p.) Do 100 cm3 wodnego roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 

dodano 50 g wodnego roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 10% masowych. 

Otrzymano 145 cm3 roztworu. 

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ odczyn otrzymanego roztworu. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź:  

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

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Informacja do zadao 13.–14. 

Węglowodór A o wzorze sumarycznym C5H10 ulega reakcji z bromem, w wyniku której  

powstaje związek X. W wyniku reakcji związku X z wodnym roztworem wodorotlenku potasu 

powstaje alkohol Z, którego cząsteczka zawiera dwie grupy –OH położone przy sąsiednich 

atomach węgla. Drugim produktem tej reakcji jest bromek potasu. 

Zadanie 13. (2 p.) Uzupełnij schemat. Wpisz w puste pola wzory półstrukturalne 

węglowodoru A oraz alkoholu Z.       

                związek X 
 
 
                      
węglowodór A           alkohol Z  

 

 

 

 

Zadanie 14. (2 p.) Wybierz i podkreśl wzory związków, które są izomerami węglowodoru A. 

Napisz ich nazwy systematyczne. 

CH CH CH3CH2

CH3

 

CH CH CH3CH3

CH3

CH3  CH
CHCH3

CH2

CH3

 

 

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

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

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Zadanie 15. (3 p.) 

Tabela przedstawia wybrane właściwości fizyczne alkoholi monohydroksylowych. 

 

nazwa 
Temperatura 

wrzenia, °C 

Gęstośd, 

g/cm3 

Rozpuszczalnośd w wodzie, 

g/100g wody 

Metanol 65 0,792 Bez ograniczeo 

Etanol 78 0,789 Bez ograniczeo 

Propan-1-ol 97 0,804 Bez ograniczeo 

Butan-1-ol 118 0,810 7,9 

Pentan-1-ol 138 0,814 2,4 

Heksanol 157 0,821 0,6 

Heptanol 176 0,029 0,2 

 

a) Narysuj wykres punktowy, który przedstawia zależnośd temperatury wrzenia 

alkoholi od liczby atomów węgla w cząsteczce. Obydwie osie opisz słownie (liczba 

atomów węgla i temperatura wrzenia). 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

b) Sformułuj wniosek dotyczący zależności rozpuszczalności alkoholi w wodzie od 

zawartości procentowej tlenu w cząsteczce. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 16. (3 p.) 

W każdym z podpunktów I. – III. wskaż jedną prawidłową odpowiedź lub dokooczenie 

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

 

I. Który zestaw poprawnie opisuje właściwości glicerolu? 

A. lepka ciecz bez zapachu, nie miesza się z wodą 

B. lotna ciecz o ostrym zapachu, nie miesza się z wodą 

C. lepka ciecz bez zapachu, miesza się z wodą 

D. lepka ciecz o ostrym zapachu, miesza się z wodą 

 

II. Kwas karboksylowy zawierający w cząsteczce jeden atom węgla zawiera około 

A. 26 % masowych węgla. 

B. 64 % masowych tlenu. 

C. 30 % masowych węgla. 

D. 53 % masowych tlenu. 

 

III. Do trzech probówek zawierających roztwór nieznanej substancji dodano kolejno:  

1) węglanu sodu,              2) wody bromowej,    3) wodorotlenku miedzi(II).  

Objawy reakcji chemicznej zaobserwowano wyłącznie w probówce 3). 

Nieznaną substancją był  

A. metanol. 

B. kwas octowy. 

C. penten. 

D. glicerol. 

 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 


