
Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2022/2023. Etap I - szkolny

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2022/2023 

Etap I - szkolny 

1

Droga Uczennico, Drogi Uczniu, 

przeczytaj poniższą instrukcję i postaraj się prawidłowo 
rozwiązać wszystkie zadania. 

1. Arkusz liczy 10 stron i zawiera 8 zadań, za które w sumie 
możesz uzyskać 20 punktów (nie przyznaje się połówek 
punktów). 

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

3. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. 
4. Na pierwszej stronie, w miejscu do tego przeznaczonym, wpisz 

swoje imię i nazwisko oraz klasę.  
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 Szkolna Komisja 
Konkursowa

……………………………… 
Podpis Przewodniczącego  

Szkolnej Komisji Konkursowej 

…………………………………. 
Miejscowość i data

……………………………….. 
(pieczątka szkoły) 

………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko ucznia

Czas  
rozwiązywania  

60 minut

………………………………………………………………… 
Klasa

Numer 
zadania Punkty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Razem /20
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Zadanie 1. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                             

Na poniższym schemacie, przedstawiającym fragment układu okresowego pierwiastków 

chemicznych, zaznaczono położenie kilku pierwiastków. Pierwiastki te oznaczono literami: A, B, C, 

D, E, F, G oraz H.  

Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, przyporządkuj pierwiastki od 

A-H do odpowiednich zdań, tak aby uzyskać informacje prawdziwe (do jednego zdania 

można przyporządkować kilka pierwiastków. Nie wszystkie pierwiastki muszą być 

dopasowane do poniższych zdań). W tym celu wstaw znak „X” w odpowiednie miejsca             

w tabeli.  

A B C D E F G H

1 Pierwiastek ten na powłoce walencyjnej posiada 
8 elektronów.

2
Pierwiastek ten, tworząc jon, może uzyskać 
konfigurację elektronową atomu pierwiastka 
oznaczonego na schemacie literą G. 

3
Pierwiastek ten reaguje z wodą tworząc 
wodorotlenek. Jon tego pierwiastka posiada 18 
elektronów.  

4

Pierwiastek ten tworzy wraz z pierwiastkiem 
oznaczonym na schemacie literą A związek 
chemiczny o wiązaniu kowalencyjnym 
spolaryzowanym.                                                                 
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Zadanie 2. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                             

Pierwiastek E występuje w przyrodzie w postaci kilku izotopów. Jeden z nich w jądrze zawiera tyle 

protonów, ile neutronów znajduje się w jądrze 14C. Liczba masowa izotopu pierwiastka E jest równa 

liczbie elektronów znajdujących się w atomie 18Ar.  

a) Korzystając z powyższej informacji, ustal liczbę atomową (Z) i masową (A) izotopu 

pierwiastka E. 

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

b) Pierwiastek E wraz z pewnym pierwiastkiem X, znajdującym się w trzecim okresie układu 

okresowego, tworzy związek chemiczny o budowie jonowej. Poniżej przedstawiono schemat 

tworzenia wiązania jonowego pierwiastka E z pierwiastkiem X. Na jego podstawie ustal 

nazwę pierwiastka X oraz zapisz jego konfigurację elektronową.  

                         

 

Nazwa pierwiastka X: ……………… 

Konfiguracja elektronowa pierwiastka X: …………………….. 

Zadanie 3. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                              

Izotop neptunu (Np) uległ przemianom promieniotwórczym zgodnie z poniższym schematem.  

Na podstawie powyższego schematu ustal wartości liczb X, Y i Z oraz symbol pierwiastka E.  

Symbol pierwiastka E: ………………    X: ………………..   Y: ……………..  Z: ……………. 
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Zadanie 4. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                              

Stront-90 należy do trzech najbardziej rozpowszechnionych izotopów, które występują podczas 

różnego rodzaju awarii radiacyjnych i wybuchów jądrowych. Pozostałe to cez-137 i jod-131, 

jednakże stront-90 jest z nich najbardziej niebezpieczny. Biologicznie wykazuje powinowactwo do 

wapnia, zatem odkłada się w kościach, z których jest praktycznie nieusuwalny i może powodować 

raka kości oraz białaczkę.                                    
https://promieniowanie.blogspot.com/2015/01/izotopy-woko-nas-stront-90.html 

Czas połowicznego rozpadu izotopu strontu 90Sr wynosi 28 lat. Oblicz, ile mg tego izotopu 

pozostanie z próbki 5 g po 112 latach. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.  

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                              

Na poniższym schemacie przedstawiono metodę otrzymywania pewnego palnego i bezbarwnego 

gazu o gęstości ok. 14 razy mniejszej od gęstości powietrza.  

 

 

 
 

https://zpe.gov.pl/a/wodor/DYYLSQ0o4 
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a) Zapisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) zachodzące w kolbie, wiedząc, że 

produktem reakcji, oprócz wydzielającego się gazu, jest chlorek magnezu o wzorze MgCl2.  

Równanie reakcji:  

b) Opisz sposób identyfikacji gazu, który został zebrany w probówce.   

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

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

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

c) Napisz, jaka właściwość gazu pozwala na otrzymanie go powyższą metodą.  

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

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

Zadanie 6. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                              

Oblicz, ile gramów cukru i ile cm3 wody należy zmieszać aby otrzymać 500 g 20% roztworu. 

Gęstość wody wynosi 1 g/cm3. 
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Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2022/2023. Etap I - szkolny

Zadanie 7. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                              

Piryt, nazywany potocznie „złotem głupców” jest minerałem żelaza z gromady siarczków o wzorze 
FeS2. Jego gęstość wynosi 5,0 g/cm3. Najczęściej tworzy sześcienne, ośmiościenne lub 
dwunastościenne kryształy. Jest to jedna z cech, która pozwala odróżnić go od złota występującego 
zazwyczaj w postaci grudek. Jednak podstawową cechą pozwalającą odróżnić złoto od pirytu jest 
rysa, czyli barwa sproszkowanego minerału. Wystarczy potrzeć badany okaz o kawałek porcelany    
i zobaczyć jaki ślad zostawi. Piryt ma rysę czarną, więc na porcelanie pozostanie czarny proszek, 
natomiast po zarysowaniu złota – żółty. 

a) Oblicz, w jakim stosunku masowym występują pierwiastki w pirycie. Podaj wynik             

w postaci stosunku najmniejszych liczb całkowitych. 

Stosunek masowy żelaza do siarki wynosi     …….. : ……. 

b) Oblicz zawartość procentową (procent masowy) żelaza w pirycie. Wynik zaokrąglij do 

liczby całkowitej. 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………. 

c) Oblicz, jaką objętość w cm3  ma kryształ pirytu o masie 1,4 kg.  

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 8. (0 - 3 pkt.)                                                                                                                              

Zaznacz poprawne dokończenia zdań I – III (w każdym z nich zaznacz znakiem „X” tylko 

jedną z odpowiedzi A, B, C lub D). 

I. Tlenek rtęci(II) to związek chemiczny o wzorze HgO. Pod wpływem temperatury ulega 

reakcji analizy, w wyniku której powstaje rtęć i tlen. Z równania reakcji rozkładu wynika, 

że z 2 cząsteczek tlenku rtęci(II) otrzymano:    

A) 1 atom tlenu       
B) 2 atomy tlenu        
C) 1 cząsteczkę tlenu     
D) 2 cząsteczki tlenu.  
 
II. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.     

                                                                  

 

 

Zaobserwowano, że wydziela się bezbarwny gaz a roztwór w probówce przyjął malinowe 

zabarwienie.   

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: 

Substancją X jest: 

A) K2O    
B) K  
C) KCl   
D) KOH 

III. Rozpuszczalność pewnej substancji stałej w wodzie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 

Zatem, aby z nasyconego roztworu tej substancji o temperaturze pokojowej otrzymać 

roztwór nienasycony należy: 

A) dodać kolejną porcję substancji,  
B) ochłodzić roztwór, 
C) odparować część wody,   
D) ogrzać roztwór. 
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substancja X  

H2O +  
fenoloftaleina  
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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