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KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

ETAP WOJEWÓDZKI 
Informacje: 

1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 11 stron. 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji. 

2. Na stronie pierwszej testu wpisz w wyznaczone miejsce 

swój kod. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska! 

3. Arkusz składa się z 26 zadań. Przy każdym zadaniu 

podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania. 

4. W rozwiązaniach zadań rachunkowych pamiętaj o jed-

nostkach. 

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 

 zadanie pkt 

 1  

2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 Suma 

pkt 

 

 

Kod ucznia 

Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań  

     

 Wpisać po rozkodowaniu pracy  

Imię 
 

   Czas pracy: 

    90 minut 
Nazwisko 
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Zadanie 1. (0-2 pkt)  

Bor naturalny (występujący w przyrodzie) zawiera 18,83 % boru-10 i 81,17 % boru-11. Oblicz, ile neutronów 

znajduje się w 600 atomach naturalnego boru? Wynik zaokrąglij do jedności. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

Zadanie 2. (0-1 pkt)  

Masa izotopu promieniotwórczego pierwiastka wynosiła 160 mg. Po upływie dwóch lat jego masa zmniejszyła się 

o 150 mg. Za pomocą obliczeń, wyznacz czas połowicznego rozpadu tego izotopu.  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

Zdanie 3. (0-1 pkt) 

W siedmiu zlewkach znajdują się substancje (w różnych stanach skupienia) lub ich roztwory. W każdej zlewce 

zanurzono detektor do pomiaru przewodnictwa elektrycznego – w taki sposób, że elektrody detektora dotykały 

substancji lub jej roztworu. W każdym przypadku sprawdzano zachowanie żarówki detektora. Świecenie żarówki 

oznaczało, że dana substancja lub jej roztwór przewodzą prąd elektryczny. 

A. skroplony tlen   B. wodny roztwór jodku potasu         C. stały chlorek sodu 

D. wodny roztwór cukru E. toluenowy roztwór chlorowodoru              F. woda mineralna 

G. kwas mrówkowy 

Uzupełnij poniższą tabelę. W tym celu w odpowiednie miejsca wpisz oznaczenia literowe substancji 

lub roztworu substancji (A–G), dla których zaobserwowano podane w tabeli efekty. 

Żarówka detektora świeci się Żarówka detektora nie świeci się 
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Zadanie 4. (0-1 pkt) 

Przeprowadzono doświadczenie, którego opis czynności i obserwacje podano poniżej. 

Opis czynności: Do probówki z wodą dodano kroplę alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Zawartość probówki 

wymieszano. Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono za pomocą gumowego wężyka pewien gazowy tlenek. 

Obserwacje: Nie widać zmian. 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia sformułowano hipotezę:  

Z całą pewnością można stwierdzić, że badany tlenek ma charakter kwasowy. 

Oceń poprawność powyższej hipotezy. Swoją opinię uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 5. (0-2 pkt) 

Dany jest roztwór H3PO4 o stężeniu 25%. 

Oblicz masową procentową zawartość całego tlenu w tym roztworze. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

    Informacja do zadania  6 

Temperatura 

[˚C] 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Rozpuszczalność 

[g/100 g H2O] 
2 8 18 32 50 72 98 128 162 200 

Zadanie 6. (0-2 pkt)  

Za pomocą obliczeń, wyznacz masę soli, która wykrystalizuje z 456 g roztworu nasyconego w temperaturze 

80 ˚C po obniżeniu temperatury do 20 ˚C.  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Odpowiedź: ………………………………………………………..………………………………………………… 
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Zadanie 7. (0-3 pkt)  

Skład gleby jest zróżnicowany. Są w niej zawarte między innymi związki zbudowane z jonów, np.    ,    
 , 

   
  ,    

  . Do badania składu gleby wykorzystuje się odpowiednio przygotowane próbki – roztwory będące 

przesączem mieszaniny próbek gleby z wodą. 

Przeprowadzono analizę składu gleby, wykonując trzy próby. Wyniki zebrano w tabeli. 

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz nazwy anionów, których obecność wykryto w przesączu, oraz podaj zapisy 

jonowe skrócone równań reakcji będących podstawą identyfikacji tych jonów. 

 Próba 1 Próba 2 Próba 3 

schemat 

doświadczenia 

 

           HCl(aq) 

 

 

 

 

 

         przesącz 

 

 

    

      AgNO3 (aq) 

 

 

 

 

 

       przesącz 

        

 

 

      BaCl2 (aq) 

 

 

 

 

 

       przesącz 

 

 

obserwacje Wydziela się bezbarwny gaz. Wytrąca się biały osad. Wytrąca się biały osad. 

Nazwa 

wykrywanych  

jonów 

   

Skrócone 

jonowe 

równanie 

reakcji 

Próba 1 ……………………………………………………………………………………… 

Próba 2 ……………………………………………………………………………………… 

Próba 3 ……………………………………………………………………………………… 

 

Informacja do zadań 8 i 9     

Do wody wrzucono 21,59 g potasu i po zakończeniu reakcji rozcieńczono uzyskany roztwór do objętości 100 cm
3
. 

Gęstość uzyskanego roztworu wynosiła 1,24 g/cm
3
. 

Zadanie 8. (0-2 pkt) 

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9. (0-2 pkt)  

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

Zadanie 10. (0-3 pkt)  

Przeprowadzono reakcję kwasu azotowego(V) z węglem. Równanie przebiegającej reakcji zapisano następująco: 

….. HNO3  +  ….. C  →  ….. CO2  +  ….. NO2  +   ….. H2O 

A. Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego. 

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

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

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

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

B. Określ, jaką funkcję pełnią kwas azotowy(V)  i węgiel w opisanej reakcji. 

 

Odp.:   HNO3 - …………………….………………  C -  …………………………………..………… 

 

C. Równanie reakcji chemicznej ze współczynnikami stechiometrycznymi. 

 

….. HNO3  +  ….. C  →  ….. CO2  +  ….. NO2  +   ….. H2O 

 

 Informacja do zadań  11, 12 i 13 

Pewien hydrat siarczanu(VI) sodu zawiera w swojej cząsteczce 47% wody. 10 g tego hydratu rozpuszczono w 

wodzie i otrzymano 30-procentowy nasycony roztwór. 

Zadanie 11. (0-2 pkt) 

Za pomocą obliczeń, ustal wzór chemiczny powyższego hydratu. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego 

miejsca po przecinku. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

Oblicz, w jakiej objętości wody należy rozpuścić 10 g hydratu siarczanu(VI) sodu, aby otrzymać 30% 

nasycony roztwór. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

Zadanie 13. (0-1 pkt) 

Oblicz rozpuszczalność nasyconego hydratu siarczanu(VI) sodu. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego 

miejsca po przecinku. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

 Informacja do zadania 14 

Pewien węglowodór reaguje z tlenu, tworząc 15,68 dm
3
 tlenku węgla(II) i 10,8 g  pary wodnej. 

Pomiary wykonano w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. 

Zadanie 14. (0-4 pkt)  

A. Za pomocą obliczeń, ustal wzór sumaryczny spalanego węglowodoru. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) i nazwy przykładowych dwóch izomerów wyznaczonego 

węglowodoru. 
W

zó
r 

zw
ią

zk
u

   

N
a

zw
a

 

zw
ią

zk
u

 

  

 

 

Zadanie 15.  (0-3 pkt)      

Wybierz i zakreśl odpowiednie litery tak, aby powstały prawdziwe wnioski.  

1 

Roztwór wodny C2H5OH 

po dodaniu kilku kropel  

fenoloftaleiny 

A nie zabarwi się 

ponieważ 

I 
podczas rozpuszczania substancji  

w wodzie powstają aniony OH
 –  

. 

B 
barwi się na 

malinowo 
J 

rozpuszczony związek nie jest 

elektrolitem. 

2 Tłustą plamę z ubrania 

C 
łatwo usuwa się pod 

wpływem wody 
ponieważ 

K 
tłuszcze rozpuszczają się w 

rozpuszczalnikach niepolarnych 

D 
łatwo usuwa się pod 

wpływem benzyny 
L 

tłuszcze rozpuszczają się w 

rozpuszczalnikach polarnych. 

3 Kwas octowy 

E 
dobrze rozpuszcza 

się w wodzie 
ponieważ 

M ma budowę niepolarną 

F 
słabo rozpuszcza się 

w wodzie 
N ma budowę polarną 

4 
Woda bromowa dodana 

do ciekłego tłuszczu 

G 
nie zmienia 

zabarwienia 

ponieważ 

O 
ciekłe tłuszcze są pochodnymi 

tylko kwasów nasyconych 

H 
odbarwia się  

 
P 

ciekłe tłuszcze zawierają w 

cząsteczkach reszty kwasów 

nienasyconych 

 

Informacja do zadań 16, 17 i 18    

Zmieszano kwas propanowy z etanolem w obecności katalizatora. 

 

Zadanie 16. (0-1 pkt) 

Zapisz równanie reakcji, która zaszła po zmieszaniu kwasu propanowego z etanolem stosując wzory 

półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Uwzględnij warunki reakcji. 

 

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

 

Zadanie 17. (0-1 pkt) 

Napisz, do jakiej grupy związków należy organiczny produkt tej reakcji. 

 

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

 

Zadanie 18. (0-1 pkt)  

Napisz równanie całkowitego spalania produktu organicznego tej reakcji. 

 

...................................................................................................................................................................................... 
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 Informacja do zadań 19 i 20 

Cukier (sacharoza) C12H22O11 Masa, g 

1 łyżka 12 

Wykres gęstości roztworu wodnego sacharozy w zależności od stężenia procentowego w temperaturze 20
o
C. 

 
Zadanie 19. (0-2 pkt) 

Przygotowano roztwór z 3 łyżek cukru (sacharozy) i 84 cm
3
 wody w odpowiedniej temperaturze.  

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

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

 

Zadanie 20. (0-2 pkt) 

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego w zadaniu 19. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca 

po przecinku. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Odpowiedź: ………………………………………………………..………………………………………………… 
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Zadanie 21. (0-2 pkt)  

Oceń prawdziwość zdań na temat niżej podanych węglowodorów. Wpisz X w kolumnę P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe lub w kolumnę F, jeśli jest fałszywe. 

 

 A. CH2=CH-CH2-CH3  B. CH2=CH-CH3  C. CH3-CH2-CH3 

 

 
 

P F 

1. Węglowodory A, B, C są homologami etenu. 
  

2. Węglowodory B i C są względem siebie izomerami. 
  

3. Węglowodór C odbarwia wodę bromową. 
  

4. Węglowodór A jest bardziej lotny od węglowodoru B. 
  

5. W reakcji polimeryzacji węglowodoru C powstaje polipropylen.  
  

 

 

Zadanie 22. (0-3 pkt)  

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Do każdej probówki 

wrzucono uniwersalny papierek wskaźnikowy. 

 
        

A. Podaj numery probówek, w których nie zaobserwowano zmiany barwy uniwersalnego papierka 

wskaźnikowego: ………………………………  

B. Określ odczyny badanych substancji. 

Probówka 1: ……………………………………..  

Probówka 2: ……………………………………..  

Probówka 3: ……………………………………..  

Probówka 4: ……………………………………..  
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     Informacja do zadań 23 i 24 

Do trzech zlewek zawierających wodny roztwór jaja kurzego dodano 3 różne substancje oznaczone X, Y, Z. We 

wszystkich zlewkach zaobserwowano ścinanie się białka. Następnie do każdej zlewki dodano wodę. 

Zaobserwowano, że w zlewkach, do których dodano Y i Z, białko nie rozpuściło się, a w zlewce z X białko 

rozpuściło się.  

 

Zadanie 23. (0-1 pkt) 

Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. 

1. Pod wpływem substancji X nastąpił proces A / B / C. 

2. Pod wpływem substancji Y i Z nastąpił proces D / E / F. 

A) denaturacji  B) degradacji   C) koagulacji 

D)  krystalizacji  E) denaturacji  F) koagulacji 

 

 

Zadanie 24. (0-1pkt) 

Substancjami X, Y, Z mogły być związki: 

 
X Y Z 

A. NaCl NaCl lub H2SO4 C2H5OH 

B. NaCl lub HCl NaOH lub KOH CuSO4 

C. NaOH C2H5OH NaCl lub H2SO4 

D. NaCl KOH C2H5OH 

 

 

    Informacja do zadań 25 i 26 

Schemat przedstawia ciąg zachodzących reakcji chemicznych: 

         
   
      

   
     

   
     

                                            
     1                2                  3 

 

Zadanie 25. (0-2 pkt)   

Napisz równania reakcji 1 – 3 używając wzorów półstrukturalnych (grupowych) związków organicznych.  

Reakcja 1: ………………………………………………………………………………………  

Reakcja 2: ………………………………………………………………………………………  

Reakcja 3: ………………………………………………………………………………………  

 

Zadanie 26. (0-3 pkt) 

Napisz nazwy systematyczne powstałych związków organicznych: 

 

Związek A: ……………………………………………………………………………………..  

Związek B: ……………………………………………………………………………………... 

Związek C: ……………………………………………………………………………………..  
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BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


