Zadanie 1. [ 3 pkt.]
Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je
we wskazanych miejscach.
I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający
20 neutronów, 20 protonów i 18 elektronów.
II. W atomie pierwiastka Y elektrony rozmieszczone są na trzech powłokach elektronowych.
Pierwiastek ten tworzy tlenek Y2O, który reaguje z wodą i kwasami.
II. W atomie jednego z izotopów pierwiastka Z suma liczby protonów, neutronów
i elektronów jest równa 59 a liczba neutronów w jądrze atomowym jest o 2 większa od liczby
protonów.
Nazwy pierwiastków:
X – …………………….,

Y – ……………………., Z – …………………….,
……………pkt

Zadanie 2. [ 2 pkt.]
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli uznasz
zdanie za prawdziwe, lub literę N, jeżeli uznasz, że jest nieprawdziwe:
I.
II.
III.

Wszystkie związki o budowie jonowej słabo rozpuszczają się w wodzie
ponieważ oddziaływania między jonami w tych związkach są duże.
Związki, w których występuje wiązanie kowalencyjne mają wysokie temperatury
wrzenia i topnienia.
Dysocjacji jonowej ulegają związki, w których występuje wiązanie jonowe lub
kowalencyjne spolaryzowane.
……………pkt

Zadanie 3. [2 pkt]
Chlor tworzy kilka jednowodorowych kwasów tlenowych o wzorze ogólnym HClOX.
A. Napisz wzory tych kwasów wiedząc, że wartościowość chloru w tych związkach wynosi
I, III, V i VII
.......................................................................................................................................................
B. Podaj wzór kwasu zawierającego 56,8% tlenu.
…………………………………………………………………………………………………..
……………pkt

Zadanie 4. [1 pkt]
Uporządkuj podane ilości substancji według malejącej liczby atomów wchodzących w skład
podanych próbek.
A. 0,75 mol ozonu
B. 2,24 dm3 azotu (warunki normalne)
C. 4 gramy helu
D. 3,01∙1023 cząsteczek metanu
.......................................................................................................................................................
2
……………pkt

Zadanie 5. [ 7 pkt. ]
A. Napisz jonowe skrócone równania czterech reakcji, które można przeprowadzić
dysponując następującymi substancjami: CuSO4, Fe(OH)3, KI, H2SO4, KNO3, BaCO3,
AgNO3, HCl, Zn. (Każda substancja może być wykorzystana tylko w jednej reakcji).
Odpowiedź podaj w zamieszczonej poniżej tabeli.
Lp.

Równania reakcji

Substraty (wzory
sumaryczne)

1.

…………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………

B. Napisz, co zaobserwujemy w czasie tych reakcji.
1. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………pkt
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Zadanie 6. [ 4 pkt. ]
Oblicz ilość moli jonów K+, Ba2+, SO42- i Cl-, które zawiera roztwór otrzymanym po
zmieszaniu roztworu zawierającego 3,48 g siarczanu(VI) potasu z roztworem zawierającym
2,08 g chlorku baru.
Obliczenia:

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

……………pkt
Zadanie 7. [ 3 pkt.]
Do roztworu azotanu (V) srebra wprowadzono 2,5 g pewnego metalu. Metal roztworzył się,
przechodząc w jony dwudodatnie. Wydzielone w tej reakcji srebro ważyło 8,3 g. Wykonaj
obliczenia i ustal jaki metal wprowadzono do roztworu. Podaj nazwę tego metalu.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
4
……………pkt

Zadanie 8. [ 7 pkt.]
Uczniowie badali właściwości różnych substancji i przeprowadzili doświadczenie
przedstawione poniższym rysunkiem.
Al2O3
↓

1

BaO
↓

.

AlCl3
↓ .

2

3

NaCl
↓

H2S
↓

4

5

woda
A. Określ w tabeli odczyn mieszanin otrzymanych w probówkach podając: pH = 7, pH > 7
lub pH < 7 i napisz jaka będzie barwa uniwersalnego papierka wskaźnikowego zanurzonego
w tych probówkach.
Nr probówki
pH

1

2

3

4

5

Barwa
uniwersalnego
papierka wsk.
B. Napisz jonowe równania reakcji, które zaszły w probówkach lub zapisz, że reakcja nie
zachodzi.
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………

……………pkt
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Zadanie 9. [ 4 pkt.]
Schemat przedstawia 4 reakcje. Podaj wzory półstrukturalne produktów X, Y, Z i W tych
reakcji.
+ HCl

CH2 = CH – CH2 – CH3

X
+ H2O

+ Br2

Y

+ H2

Z

W
X

Y

Z

W

……………pkt

Zadanie 10. [ 3 pkt.]
Mieszaninę etanu i etynu o łącznej objętości 0,25 dm3 (warunki normalne) przepuszczono
przez 80 g nasyconego roztworu wodnego bromu. Woda bromowa odbarwiła się
a z roztworu wydzielił się gaz, który już nie odbarwiał dodatkowej ilości wody bromowej.
Napisz równanie reakcji, która zaszła w roztworze. Oblicz w procentach objętościowych
zawartość etanu w mieszaninie. Rozpuszczalność bromu wynosi 3,6 g/100 g H2O.
Obliczenia:

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..
6

……………pkt

Zadanie11. [ 4 pkt.]
W laboratorium w celu ustalenia wzoru węglowodoru przeprowadzono dwa badania
laboratoryjne i zapisano następujące informacje:
I. Tlenek węgla (IV) otrzymany w reakcji całkowitego spalania 3,36 g węglowodoru
wprowadzono do roztworu wody wapiennej. Otrzymany i wysuszony osad ważył 24 g.
II. W reakcji 3,36 g węglowodoru z wodorem powstało 3,44 g alkanu.
Wykonaj obliczenia i ustal wzór węglowodoru.
Obliczenia:

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

……………pkt
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Szereg aktywności metali (wybrane metale):

K Na Ca Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Ag Hg Pt Au
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BRUDNOPIS
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