
Pieczątka szkoły                  ZASTRZEŻONE 
        

                                                                                                

KONKURS CHEMICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ROK SZKOLNY  2020/2021 

Eliminacje rejonowe – II stopień 
 

Kod ucznia 
(wypełnia 

uczeń)

15 lutego 2021 r. 
14:00

Imię i nazwisko  
(wypełnia 
komisja)

CZAS PRACY 
90 minut

Informacje: 

1. Wpisz na pierwszej stronie otrzymany trzycyfrowy kod 
ucznia.  

2. Nie wpisuj imienia i nazwiska! 
3. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia i informacje  

do zadań. 
4. Na rozwiązanie wszystkich zadań 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 zadań otwartych czytelnie 

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

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

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

dostarczonych wraz z arkuszem zadań oraz z prostego 
kalkulatora.  

12. Brudnopis nie podlega ocenie.  

Powodzenia!

Nr zadania Punkty

1 ……./1 

2 ……./2

3 ……./2

4 ……./4

5 ……./2 

6 ……./2 

7 ……./2 

8 ……./2

9 ……./2

10 ……./2

11 ……./2

12 ……./2

13 ……./3

14 ……./2

Suma ……./30 



Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2020/2021. Stopień rejonowy.

Informacja do zadań 1 i 2  

Promieniotwórczy izotop jodu 131I stosowany jest m.in. w leczeniu nadczynności 

tarczycy (choroba Gravesa i Basedowa). Gromadzi się on w guzkach lub miąższu 

tarczycy i stopniowo eliminuje komórki produkujące nadmierną ilość hormonów.  

Poniżej znajduje się wykres ilustrujący zmianę masy jodu, jakie następują w ciągu 40 dni 

w próbce zawierającej początkowo 50 g jodu-131.   

Zadanie 1 (1 pkt) 

Powyżej przedstawiono wykres zależności masy promieniotwórczego izotopu 
jodu od czasu. Odczytaj z wykresu okres połowicznego rozpadu (okres 
półtrwania) jodu-131. Następnie napisz odpowiedź w przeznaczonym do tego 
miejscu.  

Okres półtrwania jodu-131 wynosi: ………………………………………………………… 
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Wykres zmiany masy jodu-131 od czasu
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Zadanie 2 (2 pkt) 

Oblicz, ile gramów izotopu jodu-131 uległo rozpadowi w czasie 32 dni, jeżeli 
początkowa masa próbki wynosiła 50 g.  

Zadanie 3 (2 pkt) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz znakiem „X” P – jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F – jeśli zdanie jest fałszywe.  

Obliczenia:

Odpowiedź:

a Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu. P F

b Wodór można zidentyfikować za pomocą wody wapiennej. P F

c Tlen jest gazem palnym. P F

d Azot stanowi ok. 78% objętościowych powietrza. P F
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Zadanie 4 (4 pkt)  

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku. 
 
 

 
 

 1.                        2.                      3.                       4.                     5.                     6.                           

 

(aq) - roztwór wodny (s) - substancja stała  

A. Uzupełnij tabelę, zaznaczając znakiem „X”, których probówek dotyczą podane 
informacje (a-d).  

 

B. Napisz równania reakcji (w formie cząsteczkowej), które zachodzą                     
w probówkach z nr. 5 i 6 lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.  

Probówka z nr. 5: ………………………………………………………………………………… 

Probówka z nr. 6: ………………………………………………………………………………… 

Informacja
Numer probówki

1 2 3 4 5 6

a Gaz wydziela się w probówce:

b Reakcja nie zachodzi w probówce:

c Osad wytrąca się w probówce:

d Reakcja zobojętniania zachodzi w probówce:
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  Na3PO4(aq)                     Ca(s)                    Na2CO3(aq)                  Ag(s)             NaOH(aq)          H2SO4(aq)   

KNO3(aq)                      HCl(aq)              HNO3(aq)             HCl(aq)             Cu(NO3)2(aq)         KOH(aq)        

                                                                                                                                                                                    + fenoloftaleina                    
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Zadanie 5 (2 pkt) 

Uczniowie, korzystając z tablicy rozpuszczalności, zaprojektowali doświadczenie 

pozwalające odróżnić dwa wodne roztwory: chlorek baru i chlorek potasu. Roztwory 

te zostały umieszczone w oddzielnych probówkach.  

Spośród podanych niżej odczynników chemicznych uczniowie wybrali jeden, którego 

dodanie do obu probówek pozwoliło odróżnić roztwory od siebie: 

azotan(V) srebra(I), siarczek sodu, fosforan(V) sodu 

Z wykonanego doświadczenia uczniowie zapisali następujące obserwacje: 
Probówka 1: Brak objawów reakcji 

Probówka 2: Wytrącił się osad  

A. Na podstawie powyższych informacji oraz tablicy rozpuszczalności uzupełnij 
schemat zaprojektowanego doświadczenia. Napisz wzory sumaryczne użytych 
odczynników: 

                                                           ……………….…….(aq) 

 

                                                         1.                                         2. 

          ……………….…….(aq)                                                ……………….…….(aq) 
                           
    
B. Napisz równanie reakcji chemicznej, w formie jonowej skróconej, które 
zachodzi w powyższym doświadczeniu:  

……………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 6 (2 pkt) 

Atom pierwiastka X zawiera 330 cząstek elementarnych (podstawowych), w tym 146 

neutronów.  

A. Podaj liczbę atomową (Z),  liczbę masową (A) i symbol tego pierwiastka.  

Liczba atomowa Z: ……………………….                Liczba masowa A: …………………… 

Symbol pierwiastka X: ………………………  

B. W wyniku kolejnych przemian jądrowych atom pierwiastka X przekształcił się w 

atom radonu-222. Napisz, ilu przemianom 𝛂 i 𝛃- uległ atom pierwiastka X. 

          Liczba przemian 𝛂: ………………..                Liczna przemian 𝛃-: ……………….. 

Zadanie 7 (2 pkt) 

Do naczynia zawierającego 100 kwasu solnego o stężeniu 0,1  dodawano 

porcjami wodny roztwór wodorotlenku sodu o takim samym stężeniu. Odczyn roztworu 

badano za pomocą żółtego uniwersalnego papierka wskaźnikowego. 

Uzupełnij tabelę. Podkreśl w każdym nawiasie odpowiednią objętość dodanego 
roztworu NaOH albo barwę papierka. 

cm3 mol
dm3
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Objętość dodanego roztworu NaOH Barwa papierka wskaźnikowego

50 cm3 (czerwona / żółta / niebieska)

(70 cm3 / 100 cm3 / 120 cm3) czerwona

(70 cm3 / 100 cm3 / 120 cm3) żółta

120 cm3 (czerwona / żółta / niebieska)



Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2020/2021. Stopień rejonowy.

Informacja do zadań 8 i 9  

Po spaleniu drewna w piecu lub kominku pozostaje popiół, który jest mieszaniną stałych 

substancji. W celu zbadania wybranych właściwości popiołu przeprowadzono 

dwuetapowe doświadczenie. 

Etap I 

 
 
 
 

Po zakończeniu sączenia, na sączku pozostały niektóre składniki popiołu. W zlewce zebrano 
przesącz – bezbarwną, klarowną ciecz, którą podzielono na dwie części. 

Etap II 

Do dwóch probówek z przesączem otrzymanym w etapie I, dodano kolejno:  
• do probówki 1. – roztwór siarczanu(VI) miedzi(II),  
• do probówki 2. – kilka kropel alkoholowego roztworu fenoloftaleiny.  

Zaobserwowano, że w probówce 1. powstał niebieski osad, a roztwór w probówce 2. 

przyjął malinowe zabarwienie. 
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woda destylowana 

sączek wypełniony badanym popiołem 
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Zadanie 8 (2 pkt) 

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Wpisz „TAK” lub „NIE” w prawej kolumnie 
tabeli obok każdej informacji. 

Zadanie 9 (2 pkt) 

Stwierdzono, że w roztworze obecne były jony potasu. 

A. Napisz, w formie jonowej, równanie reakcji, która zaszła w probówce 1. 

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

B. Napisz równanie procesu, który był przyczyną zmiany barwy roztworu                
w probówce 2. 

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

Zadanie 10 (2 pkt) 

Do czterech zlewek z wodą destylowaną (1 – 4) wprowadzono po 1 g różnych związków 

chemicznych: 

tlenek miedzi(II)        węglan sodu     wodorotlenek  wapnia tlenek siarki(VI) 

        
1       2      3        4 

Informacja TAK / NIE

Popiół jest mieszaniną, która zawiera wyłącznie  
substancje nierozpuszczalne w wodzie.

Wartość pH przesączu, otrzymanego w I etapie doświadczenia,  
jest większa od 7. 

Niektóre składniki popiołu można wykorzystać do pochłaniania 
tlenku węgla(IV) z powietrza.
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Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie pola numery wszystkich pasujących zlewek. 

Zadanie 11 (2 pkt) 

W trzech szczelnie zamkniętych kolbach (1 – 3) o jednakowej pojemności znajdują się 

różne ilości trzech gazów.  

 

 

Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz „P”, jeśli informacja jest prawdziwa, 
albo „F” – jeśli jest fałszywa. 

Informacja Numer zlewki

Zlewki, w których po wymieszaniu otrzymano roztwory 
właściwe

Zlewki, w których po wymieszaniu otrzymano zawiesiny

Zlewka, w której otrzymano roztwór o odczynie kwasowym

Zlewka, w której po dodaniu zawartości zlewki nr 2  
wytrąci się biały osad

a Największą masę ma gaz, który znajduje się w kolbie nr 1. P F

b Największa łączna liczba atomów znajduje się w kolbie nr 2. P F

c Największa liczba moli gazu znajduje się w kolbie nr 3. P F
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        1         2      3 

  
0,1 mol CO2   0,3 g H2         0,602·1023          
                        cząsteczek 
        NH3
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Informacja do zadań 12, 13 i 14 

W dwóch zlewkach przygotowano wodne roztwory wodorotlenku potasu: 

Zlewka nr 1 

• Do wody destylowanej wprowadzono 10 g wodorotlenku potasu i otrzymano     

105  roztworu. 

Zlewka nr 2  

• Do wody destylowanej wprowadzono 10 g tlenku potasu i otrzymano roztwór       

o stężeniu 10% masowych. 

Podczas sporządzania tych roztworów zaobserwowano, że temperatura zawartości 

zlewek wzrosła. 

Zadanie 12 (2 pkt) 

Oblicz stężenie molowe roztworu wodorotlenku potasu w zlewce nr 1.                   

cm3

Obliczenia:

Odpowiedź:
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Zadanie 13 (3 pkt) 

A. Uzupełnij zdania. Podkreśl po jednym, wybranym określeniu w każdym 
nawiasie. 

Reakcja chemiczna, której efektem było powstanie nowej substancji, zaszła                   

(w  zlewce nr 1 / w zlewce nr 2). Wzrost temperatury świadczy o tym, że był to proces 

(egzotermiczny / endotermiczny). Gęstość roztworu otrzymanego w zlewce nr 1 była 

(mniejsza / większa) niż gęstość wody. 

B. Napisz równanie reakcji, która zaszła podczas przygotowania jednego                 
z roztworów. 

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

Zadanie 14 (2 pkt) 

Oblicz masę wodnego roztworu wodorotlenku potasu, który powstał w zlewce       
z numerem 2.  

Obliczenia:

Odpowiedź:
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Brudnopis (nie podlega ocenie) 
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Brudnopis (nie podlega ocenie) 
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Tablica rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie 

 

Aktywność chemiczna wybranych metali 
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