W zadaniach 1 – 10 zaznacz znakiem „x” jedną poprawną odpowiedź.
W zadaniach 11 – 16 zapisz odpowiedź we wskazanych miejscach.
Zadanie 1. [1 pkt]
Pierwiastek A tworzy jon A2-. Konfigurację elektronową tego jonu możemy zapisać w postaci
K2L8M18N8 . Pierwiastek A to
a) wapń.
b) brom.
c) arsen.
d) selen.
…………… pkt

Zadanie 2. [1 pkt]
Jednododatni jon pierwiastka leżącego w układzie okresowym pierwiastków w pierwszej
grupie i czwartym okresie zawiera
a) 19 protonów i 19 elektronów.
b) 19 protonów i 18 elektronów.
c) 18 protonów i 19 elektronów.
d) 18 protonów i 18 elektronów.
…………… pkt

Zadanie 3. [1 pkt]
32
Izotop 31
15X nie różni się od izotopu 16𝑌
a) ładunkiem jądra atomowego.
b) liczbą elektronów.
c) liczbą powłok elektronowych.
d) liczbą protonów.
…………… pkt

Zadanie 4. [1 pkt]
W tabeli podano wartości temperatur topnienia i wrzenia czterech substancji. Zaznacz, która
substancja w temperaturze 80 °C jest cieczą:
Substancja Temp. topnienia [°C]
a
30
b
25
c
85
d
2

Temp. wrzenia [°C]
62
85
150
46
…………… pkt

Zadanie 5. [1 pkt]
Chlorek miedzi (II) nie powstanie w reakcji
a) miedzi z kwasem solnym.
b) tlenku miedzi (II) z kwasem solnym.
c) wodorotlenku miedzi (II) z kwasem solnym.
d) siarczanu (VI) miedzi (II) z chlorkiem baru.

…………… pkt

Zadanie 6. [1 pkt]
Zaznacz zdanie, które zawiera prawdziwą informację
a) 1 mol cząsteczek NH3 jest zbudowany z czterech atomów.
b) 34 g NH3 w warunkach normalnych zajmują w przybliżeniu objętość 22,4 dm3 .
c) wodny roztwór NH3 ma odczyn kwasowy.
d) 34 g NH3 to w przybliżeniu 12,04  1023 cząsteczek.
…………… pkt

Zadanie 7. [1 pkt]
W dwóch probówkach znajdują się wodne roztwory: w pierwszej chlorku potasu, a w drugiej
azotanu (V) magnezu. Roztwory te można rozróżnić dodając do nich roztwór
a) siarczanu sodu.
b) azotanu (V) wapnia.
c) azotanu (V) srebra.
d) chlorku miedzi (II).
…………… pkt

Zadanie 8. [1 pkt]
Rozpuszczalność pewnej substancji w temperaturze 20 °C jest równa 45 g/100 g wody.
Stężenie procentowe nasyconego roztworu tej substancji w podanej temperaturze wynosi
a) 45 %.
b) 38,5 %.
c) 81,8 %.
…………… pkt
d) 31 %.
Zadanie 9. [1 pkt]
Przygotowano cztery roztwory o podanym niżej pH. Zaznacz, który roztwór zawiera
najmniejszą liczbę jonów H+.
a) pH = 2,2
b) pH = 3,5
c) pH = 4,6
d) pH = 5,1
…………… pkt

Zadanie 10. [1 pkt]
Kwas fosforowy (V) można otrzymać w reakcji
a) fosforanu (V) sodu z kwasem węglowym.
b) fosforanu (V) wapnia z kwasem siarkowym (VI).
c) tlenku fosforu (V) z kwasem solnym.
d) fosforanu (V) wapnia z wodą.
…………… pkt

Zadanie 11. [4 pkt]
Spośród podanych w ramce substancji wybierz po dwa substraty i napisz wskazane równania
reakcji (każda substancja może być wykorzystana tylko w jednej reakcji).
Na, Cu, KOH, HCl, ZnCl2, Ba(OH)2, AgNO3, FeO, H2O
A. Cząsteczkowe równanie reakcji, w której wydzieli się metal.
………………………………………………………………………………………………….
B. Jonowe równanie reakcji, w której powstanie nierozpuszczalny wodorotlenek.
………………………………………………………………………………………………….
C. Cząsteczkowe równanie reakcji, w której wydzieli się gaz.
…………………………………………………………………………………………………..
D. Jonowe równanie reakcji, w której roztworzy się nierozpuszczalny w wodzie związek.
…………………………………………………………………………………………
…………… pkt

Zadanie 12. [6 pkt]
Do trzech ponumerowanych probówek wsypano trzy substancje stałe wybrane
spośród: SiO2, Na2O, P4O10, CaO (każda probówka zawierała jedną substancję). Następnie
zbadano właściwości tlenków znajdujących się w probówkach I, II, III. W tabeli podano
informacje wynikające z przeprowadzonych doświadczeń.
A. Wpisz do tabeli jakie związki umieszczono w probówkach I, II i III.
Nr probówki
Właściwości tlenku
I
Po dodaniu wody tworzy się roztwór właściwy, który
zabarwia się na malinowo po dodaniu fenoloftaleiny.
II
Po dodaniu wody do tej substancji tworzy się
zawiesina. Po dodaniu do tej zawiesiny roztworu
kwasu solnego powstaje klarowny roztwór.
III
Po dodaniu wody tworzy się roztwór właściwy.
Dodanie do tego roztworu malinowego roztworu
z probówki I powoduje jego odbarwienie.

Wzór tlenku

B. Napisz cząsteczkowe równania reakcji tlenków znajdujących się w probówkach I, II, III
z wodą.
I. ……………………………………………………………………………………………….
II. ……………………………………………………………………………………………….
III. ……………………………………………………………………………………………….
C. Które z tych tlenków mogą ze sobą reagować? Napisz jedno równanie reakcji, którego
substratami są dwa związki spośród umieszczonych w probówkach.
………………………………………………………………………………….
…………… pkt

Zadanie 13. [4 pkt]
Do 200 cm3 roztworu kwasu fosforowego (V), którego gęstość wynosi 1,11 g/cm3 dodano
magnez. W wyniku reakcji wydzieliło się 15,07 dm3 wodoru w przeliczeniu na warunki
normalne. Napisz równanie reakcji i oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu. Załóż,
że kwas zawarty w roztworze przereagował w 100 % (całkowicie).
Równanie reakcji:
………………………………………………………………………………………………
Obliczenia

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

…………… pkt

Zadanie 14. [6 pkt]
Poniżej przedstawiono schemat cyklu 3 przemian:
1

tlenek węgla (IV)

2

węglan wapnia

3

azotan (V) wapnia

siarczan (VI) wapnia

A. Podaj w tabeli wzór drugiego substratu każdej z tych reakcji i napisz co zaobserwowano
w czasie tych przemian.
Nr przemiany

Wzór drugiego
substratu

Obserwacje

1
2
3
B. Zapisz jonowe równia reakcji, które są przedstawione na schemacie.
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………. ………………
3. ……………………………………………………………………………………………….
…………… pkt

Zadanie 15. [4 pkt]
Pierwiastek X tworzy kilka tlenków, między innymi X2O5 i XO2. Różnica mas
molowych tlenku X2O5 i tlenku XO2 wynosi 62 g. Przedstaw obliczenia pozwalające ustalić
masę molową pierwiastka X i podaj jego nazwę. Oblicz zawartość procentową tlenu w tlenku
X2O5.
Obliczenia

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

Zadanie 16. [6 pkt]
Wykonano trzy doświadczenia chemiczne, w których jednym z substratów był metal.
metal X

1.

metal Y

2.
kwas solny znacz roztwór chlorku żelaza(II)

metal Z

3.
roztwór siarczanu (VI) miedzi (II)

We wszystkich probówkach zaszły reakcje chemiczne.
A. Korzystając z szeregu aktywności metali, zaproponuj 3 różne metale, które mogą być
użyte w tych doświadczeniach i podaj ich symbole chemiczne.
metal X – …………….,

metal Y – ……………. metal Z – …………….,

B. Zapisz jonowe równania reakcji zachodzących w trakcie doświadczeń
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
C. Zapisz, co zaobserwujemy w czasie doświadczenia 1. i 3.
1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………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

