
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   KONKURS CHEMICZNY  

      DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

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 21 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  

 20  

 21  

 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. (0-3 pkt) 

W 1869 roku Rosjanin Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było 

ponad 90 pierwiastków.  

Oceń prawdziwość zdań, wpisując X w kolumnę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub w kolumnę F, jeśli jest 

fałszywe. 

 

 P F 

We współczesnym  układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są według wzrastających 

mas atomowych. 

  

Nie wszystkie pierwiastki 18 grupy układu okresowego mają 8 elektronów walencyjnych.  
  

Atomy pierwiastków chemicznych, znajdujących się w tym samym okresie mają taką samą liczbę 

powłok elektronowych. 

  

Wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka w grupie wzrasta zdolność oddawania 

elektronów. 

  

Wraz ze zmniejszaniem się liczby atomowej w okresie maleje charakter metaliczny pierwiastka 

chemicznego. 

  

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. 
 

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

 

   Informacja do zadania 3.  

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

samo neutronów co protonów.  W jądrze  izotopu Y  znajduje się 13 neutronów. Ładunek jądra izotopu Z  jest dwa 

razy większy niż ładunek jądra atomu węgla, a ilość neutronów jest o 2 więcej niż w izotopie X.  

Zadanie 3. (0-2 pkt) 

Na podstawie powyższych danych zapisz izotopy danego pierwiastka stosując zapis typu   
  zastępując E 

symbolem pierwiastka.  

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

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

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

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

 



    

2018/2019_Konkurs Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej – etap rejonowy 

 

3 
 

Zadanie 4. (0-3 pkt) 

Uczniowie na lekcji chemii omawiali właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, azotu i wodoru. Ich zadanie domowe 

polegało na prawidłowym wypełnieniu tabeli.  

Pomóż im prawidłowo przyporządkować wszystkie właściwości wpisując odpowiednie litery do poniższej 

tabeli. 

Badana substancja Właściwości 

fizyczne chemiczne 

Azot  

 

 

Tlen  

 

 

Wodór  

 

 

 

 Zbadane właściwości 

A. Jest gazem palnym 

B. Podtrzymuje palenie 

C. Słabo rozpuszcza się w wodzie 

D. Bezbarwny 

E. Bezwonny 

F. Jest najbardziej aktywnym pierwiastkiem w przyrodzie 

G. Jest gazem niepalnym 

H. Jest najlżejszym gazem w przyrodzie. 

 

 Informacja do zadania 5 

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

probówki nr 2 tlenek cynku i do probówki nr 3 wapń metaliczny. Objawy świadczące o przebiegu reakcji 

zaobserwowano tylko w dwóch probówkach. 

Zadanie 5. (0-2 pkt) 

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: 

………………………………………………………….................................................................................. 
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Zadanie 6. (0-2 pkt) 

Oblicz,  ile atomów żelaza znajduje się w 40 gramach tlenku żelaza (III). 

Obliczenia                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Odpowiedź:                          

Zadanie 7. (0 - 3 pkt) 

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić wodny roztwór azotanu (V) potasu od 

wodnego roztworu azotanu (V) magnezu. 

A. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując wzór odczynnika wybranego spośród następujących: 

 

HCl(aq),   AgNO3(aq),   NaOH(aq),       Na2SO4(aq)    

 

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

 

 

 

                    I                                        II             

 

     

     KNO3 (aq)                             Mg(NO3)2 (aq) 

 

 

 

B. Napisz obserwacje, które potwierdzą obecność KNO3(aq) w probówce I i Mg(NO3)2(aq) w probówce II po 

dodaniu do nich wybranego odczynnika. 

 

Probówka I: 

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

Probówka II: 

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

C. Napisz w formie jonowej pełnej równania reakcji, które zajdą w probówkach lub zaznacz, że reakcja 

nie zachodzi. 

 

Probówka I: ……………………………………………………………………………………………….…….……  

Probówka II: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 8. (0-1 pkt) 

Reakcja syntezy wody przebiega według równania:     O2 + 2 H2 → 2 H2O 

Słownie równanie to można przeczytać: 

A. Dwa mole atomów tlenu reagują z dwoma molami cząsteczek wodoru i powstają dwa mole atomów wody. 

B. Jeden mol cząsteczek tlenu  reaguje z  dwoma molami cząsteczek wodoru i powstają dwa mole cząsteczek 

wody. 

C. Dwa mole atomów tlenu reagują z czterema molami atomów wodoru i powstają dwa mole atomów wody. 

D. Jeden mol cząsteczek tlenu reaguje z czterema molami atomów wodoru i powstają dwa mole cząsteczek wody. 

Zadanie 9. (0-2 pkt) 

Połącz w pary substancje z kolumny I z charakterystycznymi dla niej wiązaniami chemicznymi z kolumny II 

 

 Kolumna I   Kolumna II   Odpowiedź 

1 Tlenek sodu  A Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane  1  

2 Chlorowodór  B Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane  2  

3 Azot  C Wiązanie jonowe  3  

4 amoniak     4  

 

 

Informacja do zadań 10 i 11. 

W tabeli przedstawiono rozpuszczalność  chlorku potasu: 

T [K] 273 293 298 313 

Rozpuszczalność 

[g w 100 g H2O ] 

 

27,78 34,03 35,54 40,04 

 

Zadanie 10. (0-1 pkt) 

Określ, jaki roztwór (nasycony, nienasycony) powstanie, jeżeli do 50 g wody w T = 298 K zostanie 

wprowadzone 16 g KCl. 

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

 

Zdanie 11. (0-2 pkt) 

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu w temperaturze 298 K. 

Obliczenia                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Odpowiedź:                          
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Zadanie 12. (0-2 pkt) 

Z 200 cm
3
 0,3-molowego roztworu odparowano 80 cm

3
 wody. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. 

 

Obliczenia                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Odpowiedź:                          

Zadanie 13. (0-4pkt) 

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku. 

 

    tlenek krzemu (IV)             tlenek fosforu (V)         kwas siarkowy (IV)                     miedź 

 

 

                                 I                                          II                                         III                                      IV 

 

 

 

        H2O i oranż metylowy            woda wapienna          roztwór chlorku sodu 

 

A. Zapisz po jednej przewidywanej obserwacji, jakie można dostrzec w probówkach. 

I. ………………………………………………………………………………………………………………………  

II. …………………………………………………………………………………………………………...…………  

III. ………………………………………………………………………………………………….…………………  

IV. ………………………………………………………………………………………………….…………………  

B. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w probówkach I, II, III, IV lub zaznacz, 

że reakcja nie zachodzi. 

I. ……………………………………………………………………………………..…………..……………………  

II. …………………………………………………………………………………………..……….…………………  

III. ….…………………………………………………………………………………………………………….……  

IV. ….……………………………………………………………………………………………………….…………  

 



    

2018/2019_Konkurs Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej – etap rejonowy 

 

7 
 

Zadanie 14. (0-3 pkt) 

Napisz, jak zmieni się pH wody (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się) po rozpuszczeniu w  niej dwutlenku 

węgla. Zapisz w formie jonowej równanie zachodzącej reakcji. Podaj jej nazwę. 

 

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

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

Równanie zachodzącej reakcji: 

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

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

Nazwa reakcji: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 15. (0-3 pkt) 

Do 200 g 5-procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 500 cm
3
 0,5- molowego roztworu kwasu 

siarkowego (VI).  

Jaki jest odczyn otrzymanego roztworu? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. 

Obliczenia                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Odpowiedź:                                

Zadanie 16. (0-2 pkt) 

Tlenek pewnego jednowartościowego metalu zawiera  11,18 % tlenu.  

Podaj wzór sumaryczny tego związku oraz jego nazwę systematyczną.   

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

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

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

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

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

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

Wzór sumaryczny…………………… Nazwa systematyczna………….………………………………………… 
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Zadanie 17. (0-3 pkt) 

Uczniowie pracując w grupach na lekcji chemii porównywali budowę i właściwości propanu i pentanu.  

Oceń prawdziwość wniosków jednej z grup, wpisując X w kolumnę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub w F, 

jeśli jest fałszywe. 

 P F 

Zawartość procentowa (procent masowy) pierwiastków w propanie i pentanie jest taka 

sama. 

  

Oba związki w takich samych warunkach ciśnienia i temperatury występują w takim 

samym stanie skupienia.  

  

Temperatura wrzenia propanu jest niższa niż temperatura wrzenia pentanu.   

Propan i pentan są związkami biernymi chemicznie.   

W wyniku całkowitego spalania 2 moli propanu i 1 mola pentanu powstaje taka sama liczba 

moli tlenku węgla (IV). 

  

Zadanie 18. (0-3 pkt)  

Zidentyfikuj substancje A, B, C, D i E biorące udział w reakcjach przedstawionych na poniższym schemacie. 

Zapisz równania reakcji chemicznych. 

      

                       ↑5 

                                Al2O3 

                        + 

                                                                            1                                                                     2  

                                                SO2     +   O2   →                    +   Ca(OH)2 
 
→                  

 

                                    + 

                                   H2O 

                                                                            ↓3 

                                                                                 4   
                                   + Fe  →                  

  

                                

Nr 

reakcji 

Równanie reakcji chemicznej 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 A  B 

 E 

 C  D 
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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: 

 

 

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

               Informacja do zadań 20 i 21 

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 20. (0-2 pkt) 

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

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

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

B. Napisz równanie reakcji chemicznej potwierdzające wyjaśnienie. 

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

 

Zadanie 21. (0-2 pkt) 

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

 

Obliczenia                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Odpowiedź:                                

 

 

 



    

2018/2019_Konkurs Chemiczny dla uczniów szkoły podstawowej – etap rejonowy 

 

10 
 

Brudnopis 


