Kuratorium O6wiaty w Lublinie

Imie i nazwisko ucznia

Liczba punkt6w

Pelna nazwa szkoly

ZESTAW ZADAN KONKURSU CHEMICZNEGO

DLA UCZNIoW GIMNAZIUM
ROK SZKOLNY 201il20r8
ETAPTRZECI
Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy zawiera 10 zadari.
2. Prued rozpoczgciem ptaq, sprawdt, czy zestaw zadaf
jest kompletny.
3. Je2eli zatwaLysz listerki, zgloS je Kornisji Konkursowej.
4. Zadanta czytaj uwaZrue i ze zrozumieniem.
5. Odpowiedzi pisemnych udziel zgodnie z poleceniami
w oznaczonych mieiscach.
6. Podczas rozwi4zywania zadai mo2es z korzysta(
z kalkulatora i informacji zawartych w tabelach
dol4czonych do arkusza z zadariami.
7. Obliczenia zapisane w brudnopisie nie bgd4 oceniane.
8. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem.
Rozwi4zaria zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.
9. W nawiasach obok numer6w zadaA podano liczbe
punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.
10. Nie uZywaj korektora.

Czas prary:
90 minut

Liczba punkt6w

mo2liwych
do uzyskania: 40

Pracuj samodzielnie.
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Zadanie 1. [4 pkt.]
Poniższy schemat przedstawia trzy reakcje.
OH
│
1. X + CH3 – CH – CH3
Y + H2O
2. X + Z

(CH3 – COO)2Cu + H2O

3. (CH3 – COO)2Cu + T

2 X + CuS

Napisz wzory substancji, które oznaczone są na schemacie literami X, Y, Z, T. Związki
organiczne zapisz wzorami strukturalnymi.
X

Y

Z

T

……………pkt

Zadanie 2. [4 pkt.]
Pewien związek organiczny o wzorze sumarycznym C4H4O4 jest nienasyconym kwasem
zawierającym w cząsteczce dwie grupy karboksylowe.
A. Podaj wzór półstrukturalny tego związku.

……………………………………………………………………………………
B. Na podstawie wzoru możemy przewidywać wiele właściwości tego kwasu. Napisz trzy
równania reakcji, którym powinien ulegać ten związek.

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

……………pkt

Zadanie 3. [4 pkt.]
Zaplanuj i opisz w tabeli 4 doświadczenia, które udowadniają, że kwas mrówkowy wykazuje
wiele właściwości takich, jakie mają kwasy nieorganiczne.
Lp.

Wykonanie doświadczenia
(opis słowny lub rysunek)

Obserwacje

Wniosek

1.

2.

3.

4.

……………pkt

Zadanie 4. [2 pkt.]
A. Napisz równanie reakcji, w której produktem jest mydło.

…………………………………………………………………………………………………...
B. Roztwory mydeł mają pH >7. Napisz jonowe równanie reakcji, które to wyjaśnia.
W reakcji wykorzystaj wzór mydła zapisany w podpunkcie A.

…………………………………………………………………………………………………...
……………pkt

Zadanie 5. [4 pkt.]
Związek organiczny, którego masa molowa wynosi 88 g/mol, składa się z węgla, tlenu
i wodoru. Stosunek masowy węgla do tlenu w tym związku wynosi 3 : 2. Mol tego związku
zawiera 12,04 . 1023 atomów tlenu.
A. Wykonaj obliczenia i ustal wzór sumaryczny tego związku.
Obliczenia:

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….
B. Podaj wzory półstrukturalne dwóch różnych związków, które mają
w podpunkcie A i należą do różnych grup związków organicznych.

skład ustalony

……………pkt

Zadanie 6. [5 pkt.]
Uczniowie przeprowadzili doświadczenie opisane w tabeli. Podaj przewidywane obserwacje
i napisz wniosek jaki można sformułować na podstawie tego doświadczenia.
Wykonanie doświadczenia

Lp.
1.

2.

3.

Obserwacje

Probówka 1. i 2.
Do dwóch probówek oznaczonych
numerami 1 i 2 wlano roztwór
sacharozy. Do roztworu w probówce 2
dodano kilka kropli kwasu solnego
i ogrzewano mieszaninę kilka minut.
Następnie kwas solny zobojętniono
przez dodanie zasady sodowej.
Probówka 3.
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II)
dodano roztwór wodorotlenku sodu.

Mieszaninę z probówki 3 podzielono na
dwie części i dodano do probówki 1 i 2.
Obie probówki ogrzano.

Wniosek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………pkt

Zadanie 7. [2 pkt.]
Podaj wzory związków, które przereagowały tworząc związek o wzorze:
CH3
│
H2N – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH - COOH
│
CH3

……………pkt

Zadanie 8. [3 pkt.]
Tlen można otrzymać w reakcji termicznego rozkładu soli KClO3. Produktami tej reakcji jest
tlen i chlorek potasu. Napisz równanie tej reakcji. Ustal, wykonując obliczenia, ile procent
KClO3 uległo rozkładowi, jeśli do doświadczenia użyto 11 g tej soli a po przerwaniu
ogrzewania masa stałej pozostałości w probówce wynosiła 7,16 g.
Obliczenia:

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

Zadanie 9. [4pkt.]
Do 400 cm3 roztworu siarczanu (VI) miedzi o stężeniu 0,4 mol/dm3 dodano 250 cm3 roztworu
NaOH o stężeniu 0,8 mol/dm3. Osad odsączono i wyprażono. Napisz równania reakcji.
Oblicz, ile gramów tlenku miedzi (II) otrzymano.
Obliczenia:

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

……………pkt

Zadanie 10. [4 pkt.]
Wodorotlenek dwuwartościowego metalu zawarty w 120 g roztworu o stężeniu 5,7 % reaguje
stechiometrycznie z kwasem mrówkowym zawartym w 250 cm3 roztworu o stężeniu
0,32 mol/dm3. Wykonaj obliczenia i ustal wzór wodorotlenku.
Obliczenia:

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

……………pkt

Szereg aktywności metali (wybrane metale):

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

BRUDNOPIS

