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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

województwa pomorskiego 
w roku szkolnym 2022/2023 

Etap II - rejonowy 
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……………………………….. 
(pieczątka szkoły) 

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

Kod ucznia (wypełnia uczeń)
Czas  

rozwiązywania  
60 minut

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

Numer 
zadania Punkty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Razem /20

Droga Uczennico, Drogi Uczniu, 

przeczytaj poniższą instrukcję i postaraj się prawidłowo 
rozwiązać wszystkie zadania. 

1. Arkusz liczy 9 stron i zawiera 11 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 Rejonowej Komisji Konkursowej.  

3. Na rozwiązanie zadań masz 60 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
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Informacja do zadań od 1. do 4.  

Na 20 g węglanu wapnia podziałano nadmiarem roztworu kwasu chlorowodorowego. Wynik 

do zadania od 2. do 4. podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. W obliczeniach 

przyjmij wartości mas molowych: MCa = 40 g ⋅  mol-1, MC = 12 g ⋅  mol-1, MO = 16 g ⋅  mol-1 oraz                 

MCl = 35,5 g ⋅ mol-1. 

Zadanie 1. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                               

Zapisz równanie opisanej reakcji (w formie cząsteczkowej). 

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

Zadanie 2. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Oblicz, ile dm3 tlenku węgla(IV) wydzieliło się w wyniku opisanej wyższej reakcji                    

(w warunkach normalnych).  

  

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

Zadanie 3. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                               

Oblicz, ile cząsteczek chlorku wapnia powstanie w wyniku powyższej reakcji. 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………… 
2



Wojewódzki Konkurs Chemiczny w roku szkolnym 2022/2023. Etap II - rejonowy

Zadanie 4. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                               

Oblicz, ile moli chlorku wapnia powstanie w wyniku powyższej reakcji.  

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

Zadanie 5. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Na podstawie obliczeń, ustal wzór rzeczywisty związku chemicznego zawierającego 62,1% 

węgla, 10,3% wodoru i 27,6% tlenu. Masa molowa tego związku chemicznego wynosi            

58 g ⋅ mol-1.  
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Zadanie 6. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Oblicz ile gramów siarczanu(VI) sodu znajduje się w 150 gramach roztworu o stężeniu                   

1,5 mol ⋅  dm-3. Gęstość roztworu wynosi d = 1,17 g ⋅  cm-3. Wynik podaj z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku.  

Zadanie 7. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                               

Pierwiastek X tworzy jon X- o następującej konfiguracji elektronowej (w stanie podstawowym): 

K2 L8 M18 N8 

Dokończ poniższe zdania: 

1. Nazwa pierwiastka X: …………………………………….. 

2. Liczba atomowa pierwiastka X jest równa: ……………………………… 

3. Pierwiastek X leży w ……………………… okresie i w …………………… grupie układu 

okresowego pierwiastków chemicznych. 

4. Atomy pierwiastka X tworzą cząsteczkę. Między atomami pierwiastka X tworzy się wiązanie: 

…………………………………………….. . 
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Zadanie 8. (0 - 4 pkt.)                                                                                                                               
 
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.  

                                                  

a) Wpisz numery probówek (1-3), których dotyczą podane obserwacje: 

b) Zaznacz, wstawiając znak „X”, poprawne uzupełnienie zdania (A-B) oraz jego 

uzasadnienie (I-IV). 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można sformułować wniosek, że tlenek sodu ma 

charakter: 

c) Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych zachodzących w probówkach lub napisz, 

że reakcja nie zachodzi.  

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

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

Probówka 3: …………………………………………………………………………………………. 

Probówka Obserwacje 

………………………… Roztwór pozostał malinowy. Nie nastąpiła zmiana zabarwienia. 

………………………… Nastąpiła zmiana zabarwienia z barwy bezbarwnej na malinową. 

………………………… Nastąpiła zmiana zabarwienia z barwy czerwonej na żółtą.

A. kwasowy      

ponieważ

I. Reaguje z kwasem i wodą, a nie reaguje z zasadą.

II. Reaguje z zasadą i wodą, a nie reaguje z kwasem. 

B. zasadowy
III. Reaguje z kwasem i zasadą, a nie reaguje z wodą.

IV. Reaguje z kwasem, a nie reaguje z zasadą i wodą. 
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Informacja do zadania 9., 10. i 11.  
 
Na poniższym schemacie przedstawiono ciąg przemian: 

 

Zadanie 9. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                              

a) Napisz równanie tej reakcji, w wyniku której otrzymano osad (w formie cząsteczkowej): 

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

b) Napisz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 9 (w formie cząsteczkowej): 

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

Zadanie 10. (0 - 2 pkt.)                                                                                                                              

Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli oznaczonych na schemacie literami A, B i F. 

Odpowiedź zapisz w tabeli.  

Zadanie 11. (0 - 1 pkt.)                                                                                                                              

Uzupełnij poniższy tekst, tak aby uzyskać informacje prawdziwe. Podkreśl poprawną 

odpowiedź.  

Reakcja między jonami H+ i jonami OH- zachodzi w reakcji oznaczonej na schemacie numerem  

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ). Kationy pochodzą z dysocjacji ( zasady, kwasu, soli ), a aniony powstają 

w wyniku dysocjacji ( tlenku, zasady, kwasu ). Reakcja między tymi jonami nosi nazwę reakcji 

( dysocjacji, zobojętnienia, strąceniowej ). 

Oznaczenie literowe Wzór soli Nazwa soli

A

B

F
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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Brudnopis 

(nie podlega ocenie) 
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