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Droga Uczennico, Drogi Uczniu, 

przeczytaj poniższą instrukcję i postaraj się prawidłowo 
rozwiązać wszystkie zadania. 

1. Arkusz liczy 14 stron i zawiera 12 zadań, za które w sumie 
możesz uzyskać 35 punktów (nie przyznaje się połówek 
punktów). 

2. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań sprawdź, czy 
Twój arkusz jest kompletny. Ewentualny brak zgłoś 
Przewodniczącemu Wojewódzkiej 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! 

……………………………….. 
(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.

11.

12.

Razem /35

Wypełnia Wojewódzka 
Komisja 

Konkursowa
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Zadanie 1. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                                     

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie: 

 

  

 

 

 

a) Podaj odczyn roztworów otrzymanych w każdej probówce. Odpowiedzi wpisz                    

w odpowiednie miejsca w tabeli.  

b) Podaj numery probówek, w których przebiegają reakcje hydrolizy.  

Numery probówek, w których przebiega reakcja hydrolizy: …………………………………….. 

c) Napisz (w formie jonowej skróconej) równania zachodzących reakcji.  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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                      CH3COONa(aq)              NH4NO3(aq)                 Na2SO4(aq)                                                  

                                

                                         1                                  2                                 3                       
  


	 	 	 	 	 	     H2O 


    
                 


Nr probówki Odczyn roztworu

1

2

3
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Zadanie 2. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                     

W czterech probówkach, oznaczonych literami A, B, C i D, znajdują się w przypadkowej kolejności 

wodne roztwory następujących substancji: kwas chlorowodorowy, węglan potasu, azotan(V) 

srebra(I) i  siarczek baru.  

W celu identyfikacji zawartości probówek przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 

kolejno ze sobą roztwory z poszczególnych probówek. Dodatkowo zbadano odczyn wodnych 

roztworów wyżej wymienionych substancji za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. 

Obserwacje z przeprowadzonego doświadczenia zestawiono w poniższej tabeli.  

a) Korzystając z tablicy rozpuszczalności oraz powyższych informacji napisz wzory 

sumaryczne substancji znajdujących się w probówkach od A do D.  

b) Napisz (w formie jonowej skróconej) równania reakcji substancji A z substancją C oraz      

z substancją D.  

Równanie reakcji substancji A z substancją C:  

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

Równanie reakcji substancji A z substancją D:  

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

Probówka A B C D Barwa 
papierka

A Osad Bezwonny gaz Osad niebieska

B Osad Gaz o zapachu 
zgniłych jaj Osad niebieska  

C Bezwonny gaz Gaz o zapachu 
zgniłych jaj Osad czerwona

D Osad Osad Osad czerwona
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Probówka Wzór sumaryczny

A

B

C

D
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Zadanie 3. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                                     

W dwóch oddzielnych, nieoznakowanych probówkach umieszczono wodne roztwory soli. Jedna      

z nich zawierała kationy Al3+, a druga kationy Pb2+. Korzystając z tablicy rozpuszczalności 

zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi odróżnienie probówek od siebie. Możesz użyć tylko 

jednego odczynnika chemicznego.   

a) Zapisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną wybranego odczynnika. 

Wzór sumaryczny wybranego odczynnika: ………………………………………………………….. 

Nazwa systematyczna wybranego odczynnika: ……………………………………………………… 

b) Uzupełnij schematyczny rysunek używając wzorów sumarycznych związków 

chemicznych.  

                            ………………… 

c) Zapisz obserwacje do każdej probówki. 

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

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

d) Zapisz równania reakcji (w formie jonowej skróconej) do każdej probówki lub zaznacz, że 

reakcja nie zachodzi.    

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

Probówka 2: ………………………………………………………………………………………… 
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Informacja do zadań 4. - 9.  

Dane są wzory następujących związków organicznych: 

A. CH3COOH                                       E.  C2H2                                       I.  CH4                                  

B. C3H5(OH)3                                       F.  C3H4                                        J.  CH3OH 

C. C2H5OH                                           G.  C3H6                                       K.  C2H5COOH 

D. C5H12                                               H.  HCOOH                                  L.  C2H4   

Zadanie 4. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                                     

Podziel podane wyżej związki na alkany, alkeny, alkiny, alkohole i kwasy karboksylowe. 

Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca pasujące litery od A do L.  

Zadanie 5. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                     

Napisz, które z wyżej wymienionych związków organicznych w warunkach normalnych 

(wypisz wszystkie pasujące litery, nie używaj wzorów): 

a) są gazami: ……………………………………………………………………………………… 

b) odbarwiają roztwór manganianu(VII) potasu: …………………………………………………… 

c) reagują z wodorotlenkiem sodu: …………………………………………………………………. 

d) są cieczami dobrze rozpuszczalnymi w wodzie: …………………………………………………. 

e) są węglowodorami nasyconymi: …………………………………………………………………. 

f) ulegają dysocjacji jonowej: ………………………………………………………………………. 

     

Alkany Alkeny Alkiny Alkohole Kwasy 
karboksylowe

5



Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2021/2022. Etap III - wojewódzki

Zadanie 6. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                     

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz znakiem „X” P - jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - 

jeśli jest fałszywa.  

  

Zadanie 7. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                                     

100 g związku organicznego oznaczonego literą D uległo reakcji spalania niecałkowitego         

w wyniku czego powstał trujący gaz. Oblicz objętość (w warunkach normalnych), jaką zajmie 

tlen potrzebny do niecałkowitego spalenia związku D. Wynik zaokrąglij do pierwszego 

miejsca po przecinku. Zapisz równanie reakcji spalania niecałkowitego związku D. 
 

Równanie reakcji: …………………………………………………………………………………….. 
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a Związek organiczny oznaczony literą D jest cieczą nierozpuszczalną w wodzie. P F

b Związek oznaczony literą L ulega reakcji addycji dwóch cząsteczek wodoru w wyniku 
czego powstaje związek oznaczony literą E. P F

c Związki oznaczone literami D oraz I są homologami. P F

d W wyniku reakcji węgliku wapnia (karbidu) z wodą można otrzymać związek 
oznaczony literą L. P F

e Związek oznaczony literą B barwi roztwór fenoloftaleiny na malinowo. P F

f W wyniku reakcji związku oznaczonego literą A z magnezem wydziela się palny gaz. P F
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Zadanie 8. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                

Zmieszano 250 cm3 0,2-molowego roztworu kwasu organicznego (otrzymanego w wyniku 

reakcji fermentacji, w warunkach tlenowych z udziałem bakterii, związku organicznego 

oznaczonego literą C) ze 150 cm3 24% roztworu tego kwasu o gęstości 1,03 g/cm3. Oblicz 

stężenie molowe otrzymanego roztworu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po 

przecinku. 

Zadanie 9. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                     

Zapisz równania reakcji (w formie cząsteczkowej). W reakcjach a) i c) użyj wzorów 

półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych: 

a) Polimeryzacji związku G   

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

b) Reakcji związku A z tlenkiem miedzi(II) w podwyższonej temperaturze 

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

c) Reakcji otrzymywania związku G ze związku F  

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 10. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                                     

Kwas azotowy(V) reaguje z siarczkiem srebra(I) zgodnie z poniższym schematem: 

HNO3 + Ag2S                AgNO3 + NO + S + H2O 

a) Napisz równanie reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany. 

Zastosuj metodę bilansu elektronowego.  

Równanie procesu redukcji: 

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

Równanie procesu utleniania:  

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

b) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie: 

 

…. HNO3 + …. Ag2S                …. AgNO3 + …. NO + …. S + …. H2O 

c) Napisz jaką funkcję (utleniacza czy reduktora) pełni w tej reakcji kwas azotowy(V). 

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

Zadanie 11. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                                     

W pewnym tlenku azotu na 2,8 g azotu przypada 4,8 g tlenu. Ustal wzór sumaryczny tego 

związku, jeżeli jego masa molowa wynosi 76 g/mol. 
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Zadanie 12. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                             

W każdym z podpunktów I. – IV. wskaż jedną prawidłową odpowiedź (zaznacz A, B, C lub D).

I. Ile atomów glinu znajduje się w 60 g tlenku glinu?

A. 6,02 ⋅ 1023

B. 2,26 ⋅ 1023

C. 7,08 ⋅ 1023

D. 3,54 ⋅ 1023 

II. Ile wiązań kowalencyjnych znajduje się w cząsteczce butanu? 

A.  3

B.  10

C.  11

D.  13

III. Do czterech probówek z wodą wprowadzono następujące metale: sód, glin, wapń i potas. 

Który metal przereagował najszybciej z zimną wodą? 

A. Potas  

B. Glin 

C. Wapń 

D. Sód 

IV. Który związek ma najwyższą temperaturę wrzenia i topnienia? 

A. CH4

B. C7H16

C. C3H8

D. C5H12
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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