
Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2021/2022. Etap II - rejonowy

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2021/2022 

Etap II - rejonowy 

1

Droga Uczennico, Drogi Uczniu, 

przeczytaj poniższą instrukcję i postaraj się prawidłowo 
rozwiązać wszystkie zadania. 

1. Arkusz liczy 10 stron i zawiera 10 zadań, za które w sumie 
możesz uzyskać 30 punktów (nie przyznaje się połówek 
punktów). 

2. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań sprawdź, czy 
Twój arkusz jest kompletny. Ewentualny brak zgłoś 
Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej.  

3. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut. 
4. Na pierwszej stronie, w miejscu do tego przeznaczonym, wpisz 

swój kod (otrzymałeś go od komisji). 
5. Zadania rozwiązuj zgodnie z poleceniami, w miejscach do tego 

przeznaczonych.  
6. Odpowiedzi zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj 

zmazywalnego długopisu ani ołówka.  
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, skreśl błędną 

odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok. 
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej 

nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się 
punktów.  

9. Poprawną odpowiedź w zadaniach testowych zaznacz 
krzyżykiem. Jeśli się pomylisz, obrysuj krzyżyk kółkiem             
i postaw drugi krzyżyk przy poprawnej odpowiedzi. 

10. Na końcu arkusza znajduje się brudnopis. Zapisy w brudnopisie 
nie podlegają ocenie.  

11. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek, które nie są 
elementem arkusza konkursowego.  

12. Podczas obliczeń możesz używać prostego kalkulatora.  
13. Podczas rozwiązywania zadań konkursowych możesz korzystać 

wyłącznie z tablic chemicznych dostarczonych wraz z arkuszem 
zadań.  

Życzymy powodzenia! 

Wypełnia Rejonowa 
Komisja 

Konkursowa

……………………………….. 
(pieczątka szkoły) 

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

Kod ucznia (wypełnia uczeń)
Czas  

rozwiązywania  
90 minut

………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia (wypełnia komisja)

Numer 
zadania Punkty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Razem /30
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Zadanie 1. (0 - 5 pkt.)                                                                                                                                                           

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie chemiczne, którego przebieg zilustrowano na 

poniższych schematach.  

Etap pierwszy doświadczenia 

W pierwszym etapie doświadczenia do dwóch probówek wypełnionych wodą destylowaną 

wprowadzono odpowiednio: do pierwszej chlorowodór a do drugiej kawałek metalicznego sodu. W 

obu probówkach powstały klarowne roztwory o tym samym stężeniu molowym. Odczyn roztworu 

sprawdzono za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego (barwa papierka w obu 

probówkach uległa zmianie). 

                                  

Etap drugi doświadczenia 

W drugim etapie doświadczenia zmieszano ze sobą roztwory powstałe podczas pierwszego etapu 

zgodnie z poniższym schematem.  
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a) Napisz, jak zmieniła się barwa papierka wskaźnikowego po dodaniu chlorowodoru i sodu  

do wody destylowanej (pierwszy etap doświadczenia). 

Barwa papierka w probówce 1: ……………………………………………………………………. 

Barwa papierka w probówce 2: …………………………………………………………………….. 

b) Zapisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej lub skróconej), które 

zaszło podczas drugiego etapu doświadczenia.  

Równanie w formie cząsteczkowej: …………………………………………………………………..   

Równanie w formie jonowej: …………………………………………………………………………   

c) Podaj nazwę reakcji zachodzącej w drugim etapie doświadczenia.  

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

d) Klarowny roztwór powstały w drugim etapie doświadczenia przelano do parownicy w celu 

odparowania rozpuszczalnika. Zapisz nazwę związku chemicznego, który pozostanie na 

dnie parownicy po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika.  

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

Zadanie 2. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                                    

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego przebieg przedstawiono na poniższym 

rysunku.  
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    Mg (s)                     CO2 (g)                K2SO3 (aq)            Na2SO4 (aq)           AgNO3 (aq)                                                                                                

                                

                1                              2                            3                             4                            5 

    HCl (aq)                        

(g) - substancja gazowa,  (s) - substancja stała, (aq) - roztwór wodny 
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a) Zapisz obserwacje z powyższego doświadczenia do każdej probówki.  

b) Napisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej), które zachodzi        

w probówce z nr 5. 

Zadanie 3. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                                    

W celu identyfikacji azotu, tlenu i dwutlenku węgla przeprowadzono doświadczenie chemiczne   

z rozpalonym łuczywem oraz wodą wapienną. W tym celu do trzech probówek z bezbarwnymi 

gazami najpierw wprowadzono rozpalone łuczywo, następnie dodano roztwór wody wapiennej.  

Obserwacje z przebiegu doświadczenia zestawiono w poniższej tabeli.  

Nr probówki Obserwacje

1

2

3

4

5

Równanie reakcji

w formie 
cząsteczkowej

w formie 
jonowej 

skróconej

Obserwacje

Probówka 1 Probówka 2 Probówka 3

Próba z rozpalonym 
łuczywem

Łuczywo pali się bardziej 
intensywnie

Łuczywo gaśnie Łuczywo gaśnie

Próba z wodą 
wapienną

Brak zmian Brak zmian Roztwór mętnieje 
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Na podstawie powyższych informacji napisz, jaki gaz znajdował się w probówce nr 1, 2 i 3           

(w każdej probówce znajdował się inny gaz). Podaj nazwę tego gazu.  

Zadanie 4. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                               

Rozwiąż krzyżówkę.  
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Nr probówki Nazwa 
zidentyfikowanego gazu

1

2

3
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Pionowo 

2. Kruchy niemetal o żółtej barwie i stałym stanie skupienia (w warunkach normalnych), 
nierozpuszczalny w wodzie.  

3. Elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce elektronowej to elektrony …   
4. Izotop wodoru posiadający jeden neutron w jądrze atomowym.  
5. Metal, który (w warunkach normalnych) występuje w ciekłym stanie skupienia.  
8. Metal, którego kation posiada taką samą konfigurację elektronową co atom helu.  

Poziomo  

1. Przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem 
stanu ciekłego.  

6. Maksymalna masa (wyrażona w gramach) substancji, którą można rozpuścić w 100 g wody w 
danej temperaturze i pod danym ciśnieniem otrzymując roztwór nasycony.   

7. Reakcja chemiczna przebiegająca (pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze)                       
z wydzieleniem ciepła do otoczenia to reakcja …  

9. Pierwiastek chemiczny, którego liczba atomowa jest dwukrotnie większa od liczby atomowej 
pierwiastka znajdującego się w 15 grupie układu okresowego, którego elektrony rozmieszczone 
są na dwóch powłokach elektronowych.  

Zadanie 5. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                

Poniżej przedstawiono fragment torowego szeregu promieniotwórczego (6 przemian 

promieniotwórczych). Rozpoczyna się on izotopem toru-232, którego okres półtrwania wynosi 14 

miliardów lat.   
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a) Określ, ilu przemianom 𝛼 i 𝛽- uległ izotop toru-232 przekształcając się w izotop radu-224. 

Skorzystaj z powyższego schematu.  

Ilość przemian 𝛼: ……………………….                           Ilość przemian 𝛽-: ……………………….  

b) Napisz równanie przemiany promieniotwórczej oznaczonej na powyższym schemacie 

cyfrą 5.  

Równanie przemiany promieniotwórczej: ……………………………………………………………. 

c) Oblicz okres półtrwania (czas połowicznego rozpadu) izotopu polonu-216, wiedząc, że z 

próbki tego izotopu o masie początkowej 100 g po upływie 42 s pozostało 12,5 g 

pierwiastka promieniotwórczego. Wynik podaj wraz z jednostką.  

Ile gramów octanu sodu CH3COONa wykrystalizuje, jeśli 100g wodnego roztworu 

nasyconego w temperaturze 80C ochłodzimy do temp. 35C. 
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Zadanie 6. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                

Na schemacie układu okresowego pierwiastków chemicznych zaznaczono położenie siedmiu 

pierwiastków (A, B, C, D, E, F i G).  

 

 

                        

 

 

Na podstawie powyższego schematu oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz znakiem 

„X” P - jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.  

Zadanie 7. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                               

W tabeli zestawiono rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu(II) w wodzie w zależności od temperatury.  

a Atom pierwiastka A ma dwa elektrony walencyjne. P F

b Pierwiastek A jest niemetalem. P F

c Pierwiastek F jest bardziej aktywny chemicznie od pierwiastka C. P F

d Anion pierwiastka F posiada taką samą konfigurację elektronową co atom pierwiastka 
G. P F

e Pierwiastek D jest mniej aktywny chemicznie od pierwiastka B. P F

f Pierwiastek E posiada 8 elektronów na ostatniej powłoce. P F
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Nazwa soli azotan(V) ołowiu(II)

Rozpuszczalność [g/100 g H2O] w 70ºC 105

Rozpuszczalność [g/100 g H2O] w 30ºC 65
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W 50 g wody o temperaturze 70ºC rozpuszczono 52,5 g azotanu(V) ołowiu(II), a następnie 

otrzymany roztwór ochłodzono do 30ºC.  

a) Oceń, czy roztwór powstały w temperaturze 70ºC był roztworem nasyconym czy 

nienasyconym.  

W temperaturze 70ºC otrzymano roztwór: …………………………………………………………… 

b) Oblicz, ile gramów soli wykrystalizuje po ochłodzeniu otrzymanego roztworu                      

z temperatury 70ºC do 30ºC.  

 

Zadanie 8. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Oblicz stężenie molowe roztworu wiedząc, że w 150 cm3 roztworu znajduje się 14 g 

wodorotlenku potasu. Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku i podaj jednostkę. 
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Zadanie 9. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                               

Zmieszano 0,2 dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 100 g 

roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 10%. Za pomocą obliczeń, określ odczyn powstałego 

roztworu.  

Zadanie 10. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Uzupełnij tabelę. Oblicz i wpisz w puste miejsca odpowiednie wartości.  

  

Wzór 
sumaryczny

Masa [g] Liczba 
cząsteczek

Liczba moli 
[mol]

Objętość w 
warunkach 
normalnych 

[dm3]

CO2 3,01 ⋅ 1023

NH3 34 g
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 

11



Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2021/2022. Etap II - rejonowy

Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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