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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  

z Chemii 

dla uczniów gimnazjów  

województwa śląskiego  

w roku szkolnym 2014/2015 
 

 

KOD UCZNIA 

 

   
 

Etap: 

Data: 

Czas pracy: 

szkolny 

24 listopada 2014 r. 

90 minut 

 

Informacje dla ucznia 

 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez 

komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 14 stron (część I – 14 zadań, część II – 7 zadań). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną 

odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio na arkuszu. 

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”. 

7. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 

przekreślaj. 

8. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem 

Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

9. W trakcie konkursu możesz korzystać z kalkulatora.  

10. Tabela rozpuszczalności oraz układ okresowy pierwiastków znajdują się na końcu arkusza. 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 

60 

51 

 
WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 
 

 

Podpisy przewodniczącego i członków komisji: 

1. Przewodniczący - .................................... 

2. Członek - ................................................ 

3. Członek - ................................................ 

4. Członek - ................................................ 

 

 

 Część I Część II  

Nr zadania 1-14 1 2 3 4 5 6 7 Razem 

Liczba punktów 

możliwych  
do zdobycia 

14 8 3 4 5 16 6 4 

 

60 

Liczba punktów 

uzyskanych  
przez  uczestnika 

konkursu 
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Część I. TEST WYBORU (0 – 14 p.) 

 

Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A, B, C, D. 

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X.  

W razie pomyłki błędną odpowiedź zakreśl kółkiem i ponownie zaznacz znakiem X 

odpowiedź właściwą.   

 

Zadanie 1. (1 p.) 

Wskaż zestaw substancji, które po wprowadzeniu do wody z dodatkiem fenoloftaleiny 

spowodują zmianę barwy roztworu na malinową. 

A. Na2O, Cu2O, BaO, K 

B. Pb(OH)2, Ba(OH)2, Na2O,  CaO 

C. Cs2O, Sr(OH)2, CaO, K 

D. NaOH, Pb, K2O, Ca(OH)2 

Zadanie 2. (1 p.) 

Techniczny tlenek siarki(IV) zawiera śladowe ilości pary wodnej, którą można usunąć 

przy użyciu:  

A. stężonego kwasu siarkowego(VI) 

B. stałego wodorotlenku sodu 

C. wodnego roztworu wodorotlenku sodu 

D. wapna palonego 

Zadanie 3. (1 p.) 

Aniony chlorkowe mogą zostać wykryte w roztworze za pomocą roztworu zawierającego 

jony: 

A. Na+ 

B. NH4
+ 

C. Ba2+ 

D. Ag+ 

Zadanie 4. (1 p.) 

Gaz oznaczony literą X na schemacie obok: 

A. ma mniejszą gęstość niż powietrze 

B. posiada zapach zgniłych jaj 

C. zabarwia zwilżony papierek uniwersalny na niebiesko 

D. dobrze rozpuszcza się w wodzie 
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Zadanie 5. (1 p.) 

Która metoda rozdziału mieszanin wykorzystuje różnicę w rozpuszczalności składnika  

w dwóch nie mieszających się ze sobą cieczach? 

A. ekstrakcja 

B. chromatografia 

C. destylacja 

D. krystalizacja 

Zadanie 6. (1 p.) 

W tyglu wymieszano 12,7 g żelaza i 6,4 g siarki, a następnie poddano reakcji. W wyniku 

reakcji otrzymano 17,6 g siarczku żelaza(II). Jaki procent masy mieszaniny poreakcyjnej 

stanowił produkt reakcji? 

A. 100% 

B. 92% 

C. 72% 

D. 36% 

Zadanie 7. (1 p.) 

Który z gazów nie jest gazem cieplarnianym? 

A. para wodna 

B. tlenek węgla(IV) 

C. metan 

D. argon 

Zadanie 8. (1 p.) 

W którym przypadku reakcja nie zachodzi? 

A. ZnO  +  HNO3 → 

B. CO    +  NaOH  → 

C. CuO  +  HCl  → 

D. CO2   +  K2O  →   

Zadanie 9. (1 p.) 

Wiedząc, że prot to izotop wodoru o liczbie masowej 1, a deuter  to izotop wodoru o liczbie 

masowej 2 ustal, w którym z podanych zestawów uszeregowano cząstki według rosnącej 

masy. 

A. proton, elektron,  jądro deuteru, atom protu 

B. elektron, proton, atom protu, jądro deuteru 

C. elektron, proton, jądro deuteru, atom protu 

D. proton, elektron, atom protu, jądro deuteru 
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Zadanie 10. (1 p.) 

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie. Które z poniższych zdań może 

stanowić obserwację do tego doświadczenia?  

A. Niebieski osad zmienił barwę na czarną. 

B. Wodorotlenek miedzi(II) rozkłada się w skutek ogrzewania. 

C. Niebieski wodorotlenek miedzi(II) rozkłada się do czarnego tlenku 

miedzi(II) i wody. 

D. Wodorotlenek miedzi(II) jest związkiem nietrwałym. 

Zadanie 11. (1 p.) 

Jodek azotu(III) o wzorze NI3 jest substancją niezwykle niestabilną. Pod wpływem dotyku 

rozkłada się wybuchowo na jod i azot. Które równanie prawidłowo przedstawia reakcję 

rozkładu jodku azotu(III)? 

A. 2 NI3  →  N2 + 3 I2 

B. 2 NI3  →  N2 + 6 I 

C. 2 NI3  →  2N +3 I2 

D. 2 NI3  →  N2 + 2 I3 

Zadanie 12. (1 p.) 

Stopem metali nie jest: 

A. duraluminium 

B. mosiądz 

C. amalgamat 

D. hematyt 

Zadanie 13. (1 p.) 

Stosunek masowy pierwiastków w kwasie siarkowym(VI) wynosi: 

A. 1 : 16 : 24 

B. 1 : 16 : 32 

C. 1 : 32 : 48 

D. 1 : 32 : 64 

Zadanie 14. (1 p.) 

Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali: 

Na,  Mg, Al, Zn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt 

Spośród poniższych zdań wskaż zdanie prawdziwe. 

A. Miedź reaguje z kwasem chlorowodorowym. 

B. Rtęć reaguje ze wszystkimi kwasami. 

C. Magnez wypiera wodór z kwasu chlorowodorowego. 

D. Glin nie reaguje z kwasami beztlenowymi. 
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Część II. ZADANIA PROBLEMOWO-RACHUNKOWE (0 – 46 p.) 

 

Zadanie 1. (8 p.) 

Na poniższym wykresie pokazano zależność rozpuszczalności od temperatury dla dwóch soli 

A i B. 
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a) Podaj temperaturę, w której rozpuszczalność soli A jest taka sama jak rozpuszczalność 

soli B w temperaturze 42 oC. 

 

 ………………………………… 

 

b) Ustal, w jakiej temperaturze stężenie nasyconego roztworu soli A wynosi 49%. Zapisz 

obliczenia. Uzupełnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Szukana temperatura wynosi ……………. 

c) Przygotowano 200 g nasyconego roztworu soli B o temperaturze 40 oC. Następnie 

roztwór ochłodzono o 10 oC. Oblicz, ile gramów soli B wykrystalizuje z roztworu. Wynik 

zapisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Uzupełnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Masa soli B, która wykrystalizuje, wynosi ………….….. 
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Zadanie 2. (3 p.) 

Masa cząsteczkowa pewnego tlenku azotu jest równa 92 u. Stosunek masowy azotu do tlenu 

w tym związku wynosi  1 : 2,284. Wykonując odpowiednie obliczenia, ustal wzór 

rzeczywisty cząsteczki tego tlenku. Uzupełnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Wzór rzeczywisty tlenku azotu, o którym mowa w zadaniu, to ……………….….. 

Zadanie 3. (4 p.) 

Ile cm3 wody utlenionej (3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru) o gęstości 1,01 g/cm3 

można otrzymać w wyniku rozcieńczenia wodą 20 cm3 30-procentowego roztworu nadtlenku 

wodoru o gęstości 1,11 g/cm3. Wynik podaj z dokładnością do jedności. Uzupełnij 

odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Objętość wody utlenionej wynosi …………………………….. 
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Zadanie 4. (5 p.) 

Wykonano pięć doświadczeń, do przeprowadzenia których wykorzystano następujące 

odczynniki: 

 

roztwór Ba(NO3)2,  roztwór   H2O2,   roztwór   Na2SO4,   roztwór  NaOH,    roztwór  CuCl2,    

H2O,    NH4Cl,    Zn,    CaO,    MnO2 

 

Obserwacje z doświadczeń zestawiono w tabeli. Uzupełnij tabelę, wpisując przy każdym 

doświadczeniu nazwy dwóch spośród wymienionych wyżej odczynników. W przypadku 

związków chemicznych podaj nazwy systematyczne. Każdy odczynnik możesz wykorzystać 

tylko raz. 

 

 Obserwacje Odczynnik 1 Odczynnik 2 

1 Zwilżony  papierek 

uniwersalny po zbliżeniu do 

wylotu probówki przyjął 

barwę niebieską. 

 

  

2 Wytrącił się biały osad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Na powierzchni metalu 

osadził się osad o barwie 

czerwonobrązowej. 

 

 

  

4 Temperatura powstałego 

roztworu znacznie wzrosła. 

Papierek uniwersalny po 

zanurzeniu w roztworze 

przyjął barwę niebieską. 

 

 

 

 

5 Wydzielił się bezbarwny, 

bezwonny gaz. 
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Zadanie 5. (16 p.) 

 

a) Ustal wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami A, D, E, G, J, X, Y, Z. 

 

A -…………………..   J -………………….. 

 

D -…………………..  X -………………….. 

 

E -…………………..   Y -………………….. 

 

G -…………………..  Z -………………….. 

 

b) Narysuj wzór strukturalny substancji oznaczonej literą X. 

 

 

 

 

 

 

c) Napisz równania reakcji 1, 2 i 3 w formie cząsteczkowej. 

 

reakcja (1)……………………………………………………………………………… 

 

reakcja (2)……………………………………………………………………………… 

 

reakcja (3) ……………………………………………………………………………… 

 

J    +    E 

S 

Z    +  Na2SO4 

A D     +     E       +      NaCl 

O2 

HCl 

O2, katalizator 

 H2O 

G 

X                      Y     +    E 
MgO 

KOH 

Na3PO4 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) 
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d) Napisz równania reakcji 4 i 5 w formie jonowej pełnej. 

 

reakcja (4)………………………………………………………………………………. 

 

reakcja (5)……………………………………………………………………………… 

 

e) Napisz równania reakcji 6 i 7 w formie jonowej skróconej. 

 

reakcja (6)……………………………………………………………………………… 

 

reakcja (7)………………………………………………………………………………  

 

Zadanie 6. (6 p.) 

W tabeli przedstawiono krótkie charakterystyki trzech pierwiastków oznaczonych literami X, 

Y i Z. 

Pierwiastek Charakterystyka 

X Ciemnobrunatna, gęsta i lotna ciecz o drażniącym zapachu, powoduje 

bolesne oparzenia skóry. 

Y Srebrzystoszary metal, którego chlorek jest głównym składnikiem soli 

kamiennej. 

Z Bezbarwny gaz, który w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek 

dwu- lub trójatomowych, a po skropleniu przechodzi w ciecz o kolorze 

bladoniebieskim. 

 

a) Podaj nazwy pierwiastków ukrytych pod literami X, Y i Z. 

 

X -  ………………………………….. 

 

Y - …………………………………... 

 

Z - …………………………………… 

 

b) Napisz powłokową konfigurację elektronową atomu pierwiastka Z. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Podaj typ wiązania chemicznego, jakie występuje pomiędzy X i Y w ich związku 

chemicznym. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

d) Napisz równanie reakcji związku chemicznego pierwiastków Y i Z z wodą (w formie 

cząsteczkowej). 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 7. (4 p.) 

W skład niektórych proszków do pieczenia wchodzi wodorowęglan amonu o wzorze 

NH4HCO3.  W wyniku rozkładu termicznego tej soli powstają trzy produkty. 

Na poniższym rysunku został przedstawiony schemat doświadczenia, w którym ogrzewano 

stały wodorowęglan amonu. 

 

    

a) Napisz, jakie zmiany można zaobserwować w zlewce w wyniku przeprowadzonego 

eksperymentu. 

 

 

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

 

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji  zachodzącej w probówce. 

 

 

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

 

c) Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w zlewce.  

 

 

………………….……………………………………………………………………… 

 

d) Podaj nazwę produktu reakcji zachodzącej w probówce, który posiada 

charakterystyczny zapach. 

 

………………………………………………………………………...………………… 
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BRUDNOPIS 
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