
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia egzaminu 
 
Pieczątka szkoły                                                     7 stycznia 2020 r. 

          godz. 14:00 

 

Kod ucznia 

(wypełnia uczeń) 

 

 

Imię i nazwisko  

(wypełnia komisja) 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ROK SZKOLNY  2019/2020 

Eliminacje rejonowe – II stopień 
 

 

Nr zadania Punkty 

1 ……./ 1 

2 ……./ 2 

3 ……./ 2 

4 ……./ 4 

5 ……./ 2 

6 ……./ 2 

7 ……./ 2 

8 ……./ 4 

9  ……./ 2 

10 ……./ 1 

11 ……./ 2 

12 ……./ 3 

13 ……./ 2 

14 ……./ 3 

15 ……./ 3 

16 ……./ 5 

 
Suma 

 
……./ 40 

  

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 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 do zadań otwartych  
czytelnie zapisz w miejscu do tego przeznaczonym. 

8. Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać łącznie   
40 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.  
Powodzenia! 
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Informacja do zadań 1. – 3.  

Naturalny szereg promieniotwórczy obejmuje izotopy, które przekształcają się kolejno jeden 

w drugi w wyniku rozpadów promieniotwórczych (α lub β−). Przykładem jest szereg 

uranowo-radowy, którego fragmenty przedstawiono w tabeli: 

nuklid Okres półtrwania Produkt rozpadu 
238 U  4,51×109   lat 234 Th  
234 Th  24,10        dni 234 Pa  

   
214 Po   0,000162  s 210 Tl  
210 Tl    1,32     minut 210 Pb 
210 Pb 22,3         lat 210 Bi 
210 Bi   5,0        dni 210 Po  
210 Po     138,375    dni 206 Pb  
206 Pb  trwały - 

  

Zadanie 1. (1 p.) 

Skorzystaj z tabeli i określ, które zdania zawierają prawdziwe informacje na temat 

przemian. Zaznacz P lub F. 

Przedstawiony fragment szeregu promieniotwórczego obejmuje osiem różnych 
pierwiastków chemicznych. 

P F 

Jądro izotopu toru, który ulega przemianie β−, zawiera 144 neutrony.  P F 

 

Zadanie 2. (2 p.)  

Oblicz masę 210Bi, jaka pozostanie w wyniku rozpadu 2 gramów tego izotopu w czasie        

25 dni. 

Obliczenia:                            
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_alfa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_beta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uran_(pierwiastek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tor_(pierwiastek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tor_(pierwiastek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protaktyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tal
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bizmut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bizmut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polon
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_beta
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Zadanie 3. (2 p.) 

W tabeli nie ujęto produktów przemian, które prowadzą od izotopu 234Pa do 214Po.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, ile przemian α i ile przemian β−obejmuje  

ten fragment szeregu. 

 

Obliczenia:                            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

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

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_alfa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_beta
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Informacja do zadań 4. – 6. 

W trzech ponumerowanych zlewkach 1.-3. umieszczono w przypadkowej kolejności próbki 

stałych związków wapnia: CaCO3,Ca(OH)2 i CaSO4∙2H2O.  

W celu ich identyfikacji przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie. W pierwszym etapie 

do wszystkich trzech zlewek dodano po 100 cm3 wody destylowanej, wymieszano i uzyskano 

białe zawiesiny. Do każdej zlewki dodano po dwie krople roztworu fenoloftaleiny. Zawartość 

zlewki nr 1. zabarwiła się na malinowo, a w pozostałych zlewkach nie zaobserwowano zmian. 

 woda + fenoloftaleina    

 

 

 

     

 

W drugim etapie doświadczenia do wszystkich zlewek (1., 2. i 3.) dodano kwasu solnego. 

Tylko w zlewce 2. nie zaobserwowano zmian świadczących o zajściu reakcji chemicznej. 

Zadanie 4. (4 p.) 

a) Podaj wzór i nazwę jonu, który umożliwił identyfikację substancji w pierwszym 

etapie doświadczenia. 

 

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

b) Przyporządkuj wymienione obserwacje (drugi etap) poszczególnym zlewkom.  

Wpisz odpowiednie numery zlewek do tabeli. 

 

c) Podaj wzory związków, które znajdowały się w zlewkach przed doświadczeniem. 

 

1. …………….……………………… 2. ……………………………….…… 3. ………………………….……………… 

 

 

 

Opis zmian Nr zlewki 

Zawartość naczynia zmieniła barwę  

Wydzielił się bezbarwny gaz  

Substancja rozpuściła się, osad zniknął  

1.   2.   3. 
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Zadanie 5. (2 p.) 

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, jaka zaszła w drugim etapie 

doświadczenia w zlewce 1. (w formie cząsteczkowej) oraz w zlewce 3. (w formie jonowej). 

Równanie reakcji w zlewce 1. 

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

Równanie reakcji w zlewce 3. 

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

Zadanie 6. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę. Oblicz i wpisz w odpowiednie pola wartości mas wraz z jednostką, liczby 

moli i liczby atomów: 

 

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 

  

substancja masa liczba moli 
łączna liczba wszystkich 

atomów 

CaCO3   1,204∙1023 

Ca(OH)2 14,8 g   

CaSO4∙2H2O  0,1  
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Zadanie 7. (2 p.) 

Roztwór kwasu azotowego(V) o masie 150 g i gęstości 1,1 g/cm3 zawiera 21 g HNO3. Oblicz 

stężenie molowe tego roztworu. 

Obliczenia:                            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

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

Zadanie 8. (4 p.) 

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, za pomocą których można dokonać 

następujących przemian: 

siarczek wapnia               tlenek wapnia       węglan wapnia          azotan(V) wapnia 

  

siarczan(VI) wapnia 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

3 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

4 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

5 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

 

 

 

1   2      3 

     4            5 
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Informacja do zadań 9. – 11. 

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9. (2 p.) 

a) Napisz, jakie zmiany w probówce z karbidem i w płuczce z wodą bromową można 

zaobserwować podczas doświadczenia.  

Obserwacje w probówce Obserwacje w płuczce 

 
 
 
 

 
 
 

 

b) Podkreśl prawidłowe wzory dwóch produktów, jakie mogą się tworzyć w płuczce 

podczas reakcji otrzymanego gazu z bromem. 

 

CH2BrCH2Br  CHBr=CHBr  CHBr2CHBr2  CBr3CHBr 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Określ, które zdania zawierają prawdziwe wnioski z doświadczenia. Zaznacz P lub F. 

W wyniku reakcji karbidu z wodą powstaje alken. P F 

W wyniku reakcji probówce powstaje mieszanina o pH> 7. P F 

 

 

 

 

 

 

woda 

 

 

 

wodny roztwór bromu  
(woda bromowa) 

węglik wapnia (karbid) 
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Zadanie 11. (2 p.) 

W wyniku reakcji w płuczce powstał związek, którego cząsteczka składa się z ośmiu 

atomów. Oblicz, jaki procent masy tej cząsteczki stanowi węgiel. 

Obliczenia:                            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

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

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 

 

  



Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
Stopień rejonowy 

9 
 

Informacja do zadań 12. – 14. 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe normy emisji CO2 przez nowe samochody, 

sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Pojazd średniej wielkości (o masie do 1390 kg)   

nie będzie mógł emitować więcej, niż 95 g CO2 na 1 kilometr. Za przekroczenie tego limitu 

producentom grożą wysokie kary. 

Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów o różnym składzie, które przeciętnie 

zawierają w cząsteczkach po 12 atomów węgla i 24 atomy wodoru. 

Zadanie 12. (3 p.) 

a) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne oraz wzór drugiego produktu  

w podanym schemacie reakcji.  

 

…. C12H24 + …. O2 → …. CO2 + ………….…… 

b) Oblicz objętość powietrza (w warunkach normalnych), jaka jest potrzebna do 

całkowitego spalenia 0,1 dm3 oleju napędowego o opisanym składzie, jeżeli jego 

gęstość jest równa 0,84 g/cm3. 

Obliczenia:                            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: 

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

Zadanie 13. (2 p.) 

Podkreśl w każdym nawiasie jedno poprawne określenie. 

Związek o wzorze C12H24 należy do szeregu (alkenów / alkinów). Masa powstającego podczas 

spalania CO2 jest (większa / mniejsza) od masy spalanego węglowodoru. Łączna liczba moli 

produktów (jest / nie jest) równa łącznej liczbie moli substratów opisanej reakcji.  

http://kalendarz.gazeta.pl/kalendarz/01-styczen/d
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Zadanie 14. (3 p.) 

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy samochód o masie 1200 kg spełnia nową 

normę emisji spalin, jeżeli średnie zużycie oleju napędowego jest równe 5 litrów (5 dm3)     

na 100 kilometrów. 

Obliczenia:                            

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Odpowiedź: Opisany samochód …………………………………………………………………………………..……… 

Zadanie 15. (3 p.) 

Dane są wzory czterech węglowodorów: 

C3H4  C2H4  C4H8  C4H10 

Dopasuj węglowodory do podanych opisów. Wpisz wzory w odpowiednie miejsca do 

tabeli. 

 

Opis węglowodoru Wzór 

Węglowodór o najmniejszej procentowej zawartości wodoru.  

Węglowodór, który nie ulega polimeryzacji.  

Węglowodór, którego cząsteczka zawiera 8 wiązań kowalencyjnych.  

Węglowodór o największej masie cząsteczkowej.  

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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Zadanie 16. (5 p.) 

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

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

 

I. Osad trudno rozpuszczalnej soli nie powstanie w wyniku zmieszania roztworów 

A. azotanu(V) żelaza(III) i wodorotlenku sodu. 

B. azotanu(V) żelaza(III) i fosforanu(V) sodu. 

C. siarczanu(VI) żelaza(III) i kwasu fosforowego(V). 

D. siarczanu(VI) żelaza(III) i węglanu sodu. 

 

II. Roztworu kwasu solnego nie można odróżnić od roztworu wodorotlenku sodu, dodając 

A. roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). 

B. roztworu węglanu sodu. 

C. roztworu chlorku potasu. 

D. roztworu azotanu(V) magnezu. 

 

III. W wyniku zmieszania roztworów NaOH i H2SO4 powstał roztwór o odczynie obojętnym. 

Który diagram prawidłowo opisuje skład ilościowy roztworu? 

 

    
A.  B.  C.  D.  

 

IV. Do trzech probówek zawierających roztwory:  

1) siarczku potasu,              2) siarczanu(IV) potasu,   3) siarczanu(VI) potasu  

dodano kwasu solnego. Który zestaw zawiera prawidłowe obserwacje? 

 

 Probówka 1) Probówka 2) Probówka 3) 

A.  Wydziela się gaz bezbarwny, 
bez zapachu 

Wydziela się gaz bezbarwny, 
o ostrym zapachu 

Nie wydziela się gaz 

B.  Wydziela się gaz bezbarwny, 
o nieprzyjemnym zapachu 

Nie wydziela się gaz Wydziela się gaz 
bezbarwny, bez zapachu 

C.  Wydziela się gaz bezbarwny, 
o nieprzyjemnym zapachu 

Wydziela się gaz bezbarwny, 
o ostrym zapachu 

Nie wydziela się gaz 

D.  Nie wydziela się gaz Wydziela się gaz bezbarwny, 
bez zapachu 

Wydziela się gaz 
bezbarwny, bez zapachu 

 

aniony              kationy           kationy          aniony           woda          kationy kationy      aniony   

 

      woda         woda           aniony              woda 
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V. Zawartość procentowa wody w hydracie XSO4∙5H2O  jest równa 36%. Metalem X jest 

A. beryl. 

B. magnez. 

C. miedź. 

D. ołów.  

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 

 


