
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   KONKURS CHEMICZNY  

               DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

ETAP REJONOWY 

 

 

 

Informacje: 

1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 9 stron. Ewentualny brak 

zgłoś przewodniczącemu komisji. 

2. Na stronie pierwszej tekstu wpisz w wyznaczone miejsce swój 

kod. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska! 

3. Arkusz składa się z 19 zadań. Przy każdym zadaniu podana jest 

liczba punktów możliwych do uzyskania. 

4. W rozwiązaniach zadań rachunkowych pamiętaj o jednostkach. 

5. Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać łącznie 50 

punktów.  

6. Pisz czytelnie. Używaj długopisu lub pióra. Nie używaj ołówka. 

7. Nie używaj korektora. Gdy popełnisz błąd w zadaniach, przekreśl 

odpowiedź i obok napisz poprawną. 

8. Przy rozwiązywaniu zadań możesz używać prostego kalkulatora 

(mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie).  

9. Brudnopis nie podlega ocenie.  

 Uzyskane punkty 

 nr zad. pkt 

 1  

2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 Suma 

pkt 

 

 

Kod ucznia 

Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań  

     

 Wpisać po rozkodowaniu pracy  

Imię 
 

   Czas pracy: 

    90 minut 
Nazwisko 

 

Nazwa szkoły 
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Zadanie 1. (0-1 pkt)  

Jądro toru – 227 ulegało kolejno sześciu rozpadom promieniotwórczym, w tym czterem rozpadom α i dwóm 

rozpadom β.  

Podaj nazwę pierwiastka chemicznego, którego atom powstanie w wyniku tych przemian i określ jego liczbę 

atomową i masową. 

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

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

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

Zadanie 2. (0-3 pkt) 

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w każdym wierszu jeden z symboli wybranych spośród: 

  
 ,            

  ,         K,        O
2−

,        S,        Ca,        Mg
2+

,        Al,        Cl
−
. 

                         (neutron)     (proton) 

1. Atom pierwiastka, który znajduje się w 13 grupie i 3 okresie układu okresowego. .................... 

2. Jon, który posiada konfigurację argonu. .................... 

3. Jon, który powstaje po oderwaniu dwóch elektronów od atomu. .................... 

4. Elektrycznie obojętna cząstka elementarna o masie 1u. .................... 

5. Atom o konfiguracji w stanie podstawowym: K
2
L

8
M

8
N

1
. .................... 

6. 
Pierwiastek, który tworzy wodorek o wzorze ogólnym H2X i tlenki o charakterze 

kwasowym. 

 

.................... 

 

Zadanie 3. (0-3 pkt) 

Metale X i Y leżą w tym samym okresie, a Y i Z – w tej samej grupie układu okresowego. Metal X tworzy tlenek, 

w którym jest jednowartościowy. Zawartość wagowa X w tym tlenku wynosi 82,98%. Z jest metalem odkrytym 

przez Marię Skłodowską-Curie, jego atom zawiera 7 powłok elektronowych.  

A. Wykonaj niezbędne obliczenia, na podstawie których ustalisz masę molową metalu X.  

 

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

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

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

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

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

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

B. Podaj symbole metali X, Y i Z: 

 

X: ……………… Y: ……………….. Z: ……………… 
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Informacje do zadania 4 i 5.  

Przeprowadzono kolejno cztery doświadczenia:  

1. Spalono kawałek wapnia w powietrzu.  

2. Otrzymaną substancję wprowadzono do wody.  

3. Do otrzymanego w doświadczeniu 2 roztworu dolewano nadmiar kwasu solnego.  

4. Roztwór, który powstał w reakcji 3 zmieszano z roztworem fosforanu(V) sodu.  

Zadanie 4. (0-2 pkt) 

Napisz w formie cząsteczkowej równania trzech kolejnych reakcji chemicznych, które przebiegały w 

doświadczeniach 1,2,3.  

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

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

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

Zadanie 5. (0-4 pkt) 

A. Napisz w formie jonowej pełnej równanie reakcji przebiegającej w doświadczeniu 4.  

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

B. Zapisz przewidywane obserwacje podczas doświadczenia 4.  

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

C. Twoim zadaniem jest otrzymanie produktów reakcji w stanie stałym. Zaproponuj kolejność rozdzielenia 

powstałej mieszaniny poreakcyjnej w doświadczeniu 4 wpisując prawidłowe metody ich rozdziału.  

Kolejność 

rozdzielenia 

składników 

mieszaniny 

Wzór chemiczny produktu 

reakcji 

Nazwa metody rozdzielenia 

substancji 

1. 
  

2. 
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Informacja do zadania 6 i 7. 

Pewien pierwiastek występuje w przyrodzie w postaci trzech stabilnych izotopów X, Y i Z. Izotop X posiada tyle 

samo neutronów co protonów, a jego zawartość procentowa wynosi 79%. Zawartość procentowa izotopu Y to 10%, 

a w jego jądrze znajduje się 13 neutronów. Ładunek jądra izotopu Z jest dwa razy większy niż ładunek jądra atomu 

węgla.  

Zadanie 6. (0-3 pkt) 

Na podstawie powyższych danych oblicz liczby masowe izotopów X, Y, Z. Zapisz izotopy danego pierwiastka 

stosując zapis typu   
  zastępując E symbolem pierwiastka. Z tablic odczytaj masę atomową tego 

pierwiastka z dokładnością do części setnych. 

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

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

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

Zadanie 7. (0-1 pkt) 

Za pomocą obliczeń, określ liczbę neutronów w jądrze izotopu Z. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 8. (0-5 pkt) 

Przeprowadzono następujące doświadczenia: 

 

                HNO3(aq)                                     H2O                                      HCl(aq)                                       Na(s) 

 

 

1.                                        2.                                        3.                                            4.           

 

 

     Na2CO3(aq)                                         CaC2(s)                                  K2S(aq)                                             H2O                    

 

A. Wskaż numer probówki, w której wydzieli się trujący gaz o charakterystycznym, przykrym zapachu: 

……………….  

B. Napisz reakcje w formie cząsteczkowej zachodzące w probówkach nr 2 i 4.  

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

Probówka 4. ……………...………………………………………………………………………………... 

C. Napisz reakcje w formie jonowej pełnej zachodzące w probówkach nr 1 i 3. 

Probówka 1. ……………………..………………………………………………………………………… 
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Probówka 3. ……………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 9. (0-2 pkt) 

W celu rozcieńczenia ługu potasowego (wodorotlenku potasu) dodano do 200 cm
3
 0,25-molowego roztworu 

50 cm
3
 wody. Oblicz stężenie molowe nowopowstałego roztworu.  

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie10. (0-1 pkt) 

Reakcja syntezy amoniaku przebiega według równania:        N2 + 3 H2 → 2 NH3 

Prawidłowa interpretacja słowna tego procesu brzmi (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. Dwa mole atomów azotu reagują z trzema molami cząsteczek wodoru i powstają dwa mole atomów amoniaku. 

B. Jeden mol cząsteczek azotu reaguje z trzema molami cząsteczek wodoru i powstają dwa mole cząsteczek 

amoniaku. 

C. Dwa mole atomów azotu reagują z sześcioma molami atomów wodoru i powstają dwa mole atomów 

amoniaku. 

D. Jeden mol cząsteczek azotu reaguje z trzema molami atomów wodoru i powstają dwa mole cząsteczek 

amoniaku. 

Zadanie 11. (0-2 pkt)  

Oblicz, jaką masę CaCl2 ∙ 2H2O należy odważyć w celu przygotowania 300 g roztworu chlorku wapnia 

o stężeniu 25%.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 12. (0-2 pkt) 

Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera  20,12 % siarki.  

Podaj wzór sumaryczny tego związku oraz jego nazwę systematyczną.  

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

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

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

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

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

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

Wzór związku  …………………………… Nazwa związku ……………………………………………………… 

Zadanie 13. (0-2 pkt) 

Do 3 probówek zawierających wodę i fenoloftaleinę wprowadzono kolejno do probówki nr 1 tlenek potasu, 

probówki nr 2 tlenek glinu i do probówki nr 3 sód metaliczny. Objawy świadczące o przebiegu reakcji 

zaobserwowano tylko w dwóch probówkach. 

 

Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy reakcji, a następnie napisz w formie 

cząsteczkowej równania tych reakcji, w których zaobserwowano zmiany. 

 

Numer jednej z probówek, w której zaobserwowano zmiany............... 

Równanie reakcji w wybranej probówce: 

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

Numer drugiej probówki, w której zaobserwowano zmiany............... 

Równanie reakcji w wybranej probówce: 

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

Zadanie 14. (0-4 pkt) 

W wyniku analizy próbki wody rzecznej stwierdzono występowanie w niej następujących jonów będących 

zanieczyszczeniami: Pb
2+

, Cu
2+

, SO4
2-

. 

A. Korzystając z tabeli rozpuszczalności zaproponuj jeden wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie, który można 

użyć w celu strącenia (usunięcia) wszystkich wymienionych jonów.  

Podaj wzór sumaryczny i nazwę systematyczną tego wodorotlenku. 

Wzór sumaryczny wybranego wodorotlenku Nazwa systematyczna wybranego wodorotlenku 

  

 

B.  Napisz jonowe skrócone równania reakcji strącania osadów. 

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

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



2018/2019_Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów – etap rejonowy 
 

7 
 

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

Zadanie 15. (0-3 pkt) 

Na podstawie obliczeń oceń, czy 2,5 g chlorku magnezu zawierającego 10 % zanieczyszczeń wystarczy, aby 

otrzymać 250 cm
3
 roztworu o stężeniu 0,1 mol ∙ dm

-3
?  

W obliczeniach przyjmij przybliżone masy atomowe pierwiastków: mMg = 24 u, mCl = 35,5 u. 

Obliczenia                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Odpowiedź:                                

Zadanie 16. (0-5 pkt) 

Dany jest alkan przedstawiony wzorem grupowym: 

CH3 – C(CH3)2 – CH(CH3) – CH2 – CH3   

A. Podkreśl właściwą nazwę tego alkanu. 

 3,4,4 – trimetylopentan 

 2,2,3 – trimetylopentan 

 3,4,4 – dimetylopentan 

 2,2,3 – dimetylopentan 

B. Zapisz równanie reakcji spalania całkowitego tego węglowodoru. 

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

C. Oblicz objętość powietrza potrzebną do całkowitego spalenia 57 g  tego węglowodoru. 

Obliczenia                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



2018/2019_Konkurs Chemiczny dla gimnazjalistów – etap rejonowy 
 

8 
 

                                    

Odpowiedź:                                

Informacja do zadań 17 i 18. 

 

Mieszaninę dwóch gazów propanu i propenu o objętości 1,5 dm
3
 przepuszczono przez płuczkę zawierającą wodę 

bromową. Po przejściu przez płuczkę objętość gazu zmniejszyła się o 1,12 dm
3
. 

 

Zadanie 17. (0-3 pkt) 

A. Wyjaśnij, dlaczego objętość gazu zmniejszyła się po przejściu przez naczynie z wodą bromową.  

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

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

B. Napisz równanie reakcji chemicznej potwierdzające wyjaśnienie i podaj nazwę powstałego produktu. 

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

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

Zadanie 18. (0-2 pkt) 

Oblicz, ile dm
3
 propanu oraz ile moli propenu zawierała mieszanina gazów w warunkach normalnych. 

Obliczenia                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Odpowiedź:                                

Zadanie 19. (0-2 pkt) 

W wyniku reakcji przyłączania chlorowodoru do węglowodoru X powstaje chloroeten o wzorze H2C=CH-Cl. 

Napisz,  używając wzorów półstrukturalnych (grupowych): 

A. Równanie reakcji węglowodoru X z chlorowodorem:  

 

 

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

 

B. Równanie reakcji węglowodoru X z wodorem, wiedzą, że oba związki przereagowały w stosunku 

       molowym 1:1. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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BRUDNOPIS 

 


