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Bielsko-Biała,  Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, 25 maja 2017 
 

XXVII Regionalny Konkurs  
dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych  

„RANDKA Z CHEMIĄ”  
WERSJA A 

 
CZĘŚĆ I. PYTANIA TESTOWE (15 punktów) 

1. Sublimacja to przemiana: 
a) gazu w ciało stałe, 
b) ciała stałego w gaz, 
c) cieczy w ciało stałe, 
d) pomiędzy izotopami tego samego pierwiastka. 
2. Kawałek muszli, znaleziony na plaży, wrzucono do kwasu solnego. Zaobserwowano powstanie 
bezbarwnego gazu, który został wprowadzony do roztworu wody wapiennej. Osadem powstałym 
w wodzie wapiennej jest: 
a) siarczan(VI) wapnia, 
b) siarczek wapnia, 
c) węglik wapnia, 
d) węglan wapnia. 
3. Chloranu(I) srebra na pewno nie otrzyma się w reakcji: 
a) kwasu chlorowego(I) z tlenkiem srebra, 
b) tlenku chloru(I) z tlenkiem srebra, 
c) chloru ze srebrem, 
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 
4. Jeżeli roztwór wodorotlenku sodu ma stężenie 0,5 mol/dm3 oznacza to, że: 
a) 0,5 mola wodorotlenku sodu znajduje się w 100 cm3 roztworu, 
b) 0,5 mola wodorotlenku sodu rozpuszczone jest w 100 cm3 wody, 
c) 5 moli wodorotlenku sodu znajduje się w 10 dm3 roztworu, 
d) 5 moli wodorotlenku sodu rozpuszczone jest w 10 dm3 wody. 
5. Która z wymienionych niżej substancji zawiera oprócz węgla także inny pierwiastek? 
a) grafit,  b) karbid,  c) diament,  d) fulleren. 
6. Elektrolitem nie jest roztwór: 
a) chlorku sodu, b) kwasu solnego, c) glukozy,  d) azotanu(V) srebra. 
7. Poprawny zapis jonowy skrócony reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu to: 
a) H+ + OH-   H2O, 
b) Na+ + Cl-  NaCl, 
c) H+ + Cl-   HCl, 
d) Na+ + OH-  NaOH. 
8. Wzór alkoholu etylowego to: 
a) C2H5OH,  b) CH3CH2OH,  c) CH3OH,  d) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe. 
9. Z dysocjacji dwóch cząsteczek siarczanu(VI) miedzi(II) powstaną: 
a) 1 anion i 1 kation, 
b) 1 anion i 2 kationy, 
c) 2 aniony i 1 kation, 
d) 2 aniony i 2 kationy. 
10. Jod zabarwi na granatowo roztwór zawierający: 
a) glukozę,  b) fruktozę,  c) sacharozę,  d) skrobię. 
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11. Która w właściwości wodoru jest nieprawdziwa? 
a) bezbarwny,   
b) bezwonny,   
c) lżejszy od powietrza, 
d) dobrze rozpuszczalny w wodzie. 
12. Oranż metylowy jest czerwony w roztworze: 
a) o odczynie kwasowym, 
b) o odczynie obojętnym, 
c) o odczynie zasadowym, 
d) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe. 
13. Stearynian sodu ma wzór: 
a) C15H31COONa, b) C17H33COONa, c) C17H35COONa, d) C17H35CONa. 
14. Pozytywny wynik reakcji ksantoproteinowej rozpoznajemy, gdy pojawi się kolor: 
a) niebieski,  b) żółty,  c) fiołkowy,  d) ceglastoczerwony. 
15. Reakcja, w której ester jest jednym z substratów, a produktami są kwas karboksylowy i alkohol to: 
a) zmydlanie,  b) hydroliza,  c) estryfikacja,  d) spalanie. 
 
CZĘŚĆ II. OBLICZENIA (10 punktów) 

1. Roztwór HNO3 o stężeniu 0,2 mol/dm3 zmieszano z wodą w stosunku objętościowym 1:2. Jakie jest 
stężenie otrzymanego roztworu? 
a) 0,100 mol/dm3, b) 0,067 mol/dm3, c) 0,050 mol/dm3, d) 0,025 mol/dm3. 
2. Ampułka soli fizjologicznej o objętości 100 cm3 zawiera 0,575 g chlorku sodu. Jakie jest stężenie 
molowe tego roztworu? 
a) ok. 0,50 mol/dm3, b) ok. 0,20 mol/dm3, c) ok. 0,10 mol/dm3, d) ok. 0,01 mol/dm3. 
3. Jaką objętość acetylenu otrzymano w reakcji 8 g karbidu z odpowiednia ilością wody?  
a) 2,8 dm3,  b) 5,6 dm3,  c) 8,4 dm3,  d) 11,2 dm3. 
4. W 250 cm3 wody w temperaturze 200C rozpuszczono 200 g azotanu(V) sodu. Rozpuszczalność 
azotanu(V) sodu w tej temperaturze wynosi 93 g / 100 g rozpuszczalnika. Następnie ogrzano roztwór do 
wrzenia i odparowano 20 % wody. Roztwór ostudzono następnie do 200C. Czy z roztworu wykrystalizuje 
azotan(V) sodu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 
a) azotan(V) sodu nie wykrystalizuje, 
b) azotan(V) sodu wykrystalizuje w ilości 7 g, 
c) azotan(V) sodu wykrystalizuje w ilości 14 g,  
d) azotan(V) sodu wykrystalizuje w ilości 21 g. 
5. Ile cząsteczek wodoru znajduje się w 5,6 dm3, jeżeli gęstość wodoru wynosi około 0,089 g/dm3.  
a) ok. 1,5 * 1022, b) ok. 1,5 * 1023, c) ok. 3 * 1022,  d) ok. 3 * 1023. 
  
CZĘŚĆ III. ZADANIA Z TREŚCIĄ (9 punktów) 

Po zapoznaniu się z informacjami wprowadzającymi do zadań dokończ zdania zamieszczone pod 
tekstem. 
 
ZADANIE 1. 
Kwas hialuronowy to związek o wzorze: 
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Związek ten powszechnie nazywany jest "eliksirem młodości" i znalazł szerokie zastosowanie 
w medycynie estetycznej m.in. do wygładzania zmarszczek i spłycania blizn. Stosowany jest również 
w ortopedii, w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów. Kwas hialuronowy ma zdolność wiązania 
wody w skórze właściwej, co zapewnia jej prawidłowe uwodnienie i jędrność. 
 

Kwas hialuronowy nie zawiera grupy: 
A) aminowej, 
B) estrowej, 
C) karboksylowej, 
D) hydroksylowej. 
 

Kwas hialuronowy należy do: 
E) związków aromatycznych, 
F) związków kompleksowych, 
G) polimerów, 
H) metalocenów. 
 

Sumaryczny wzór meru kwasu hialuronowego jest następujący: 
I) C14H21NO11,  J) C13H18NO11,  K) C12H21NO11,  L) C11H6NO11. 
 

ZADANIE 2. 
Do czyszczenia srebrnych przedmiotów domowym sposobem często używa się pasty do zębów - 
powoduje to jednak powstawanie drobnych zarysowań. Innym domowym sposobem czyszczenia 
srebrnych przedmiotów jest zanurzenie ich w gorącym roztworze NaCl w naczyniu wyłożonym folią 
aluminiową.  
Zachodzi wówczas reakcja redoks, którą można zapisać w formie jonowej: 
A) Ag+ + Al → Al3+ + Ag, 
B) 3 Ag+ + Al → Al3+ + 3 Ag, 
C) Ag + Al3+ → Ag+ + Al, 
D) 3 Ag + Al3+ → 3 Ag+ + Al. 
 

Czarny nalot tworzący się na srebrnych przedmiotach składa się głównie z: 
E) AgOH,  F) AgNO3,  G) AgCl,  H) AgS. 
 

Srebro roztwarza się w HNO3 z wydzieleniem NO. 
Prawidłowo zapisane równanie reakcji chemicznej ilustrujące ten proces można zapisać następująco: 
I) Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO + H2O, 
J) 3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O, 
K) 2 Ag + 4 HNO3 → 2 AgNO3 + 2 NO + 2 H2O, 
L) 4 Ag + 5 HNO3 → 4 AgNO3 + NO + 2 H2O. 
 

ZADANIE  3. 
SiO2 to ciało stałe o wysokiej temperaturze topnienia wykorzystywane w produkcji szkła. Podczas 
ochładzania stopiony SiO2 rzadko krystalizuje, najczęściej zastyga w bezpostaciowe szkło krystaliczne. 
Szkło kwarcowe używane jest m.in. do aparatów optycznych, lamp kwarcowych, a także przy produkcji 
światłowodów. 
Niedawno na rynku pojawiły się samoczyszczące się szyby. Są to szyby pokryte cienką warstwą tlenku 
tytanu, która powoduje, że zanieczyszczenia organiczne ulegają rozkładowi w kontakcie 
z promieniowaniem UV i zmywane są pod wpływem opadów deszczu. 
 

Kwarc w temp. pokojowej reaguje tylko z fluorowodorem zgodnie z równaniem reakcji: 
A) SiO2 + 4 HF → SiF4 + 2 H2O, 
B) SiO2 + 2 HF → SiF2 + H2O + O2, 
C) SiO2 + 2 HF → H2SiO2 + F2, 
D) 2 SiO2 + 4 HF → SiF4 + H4SiO4. 
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W podwyższonej temperaturze SiO2 reaguje z: 
E) H2O,   F) HCl,   G) H2SO4,  H) NaOH. 
 

Powłoka, którą pokryte są samoczyszczące się szyby ma właściwości hydrofilowe tzn. 
I) ma skłonność do łączenia się z wodą, 
J) pochłania wilgoć z powietrza, 
K) rozkłada związki chemiczne z utworzeniem wody, 
L) rozkłada związki chemiczne pod wpływem promieniowania UV. 
 
CZĘŚĆ IV. KRZYŻÓWKA (12 punktów) 

Rozwiąż krzyżówkę, litery w zaznaczonej kolumnie utworzą hasło – zapisz je na karcie odpowiedzi 
i dopasuj do niego właściwy wzór. 
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1. Może być egzoenergetyczny lub endoenergetyczny, fizyczny lub chemiczny, a nawet sądowy. 
2. Zwyczajowa nazwa węglanu wapnia i magnezu. 
3. Substancja chemiczna o bardzo dużej masie cząsteczkowej, w bezpośrednim tłumaczeniu z łaciny 

nazwa ta oznacza "zbudowany z wielu części". 
4. Występuje np. w skale osadowej, magmowej lub metamorficznej, może to być pierwiastek 

chemiczny (np. siarka lub węgiel) lub związek chemiczny (np. chlorek sodu lub chlorek potasu). 
5. Nazwa najcięższego pierwiastka z grupy 6 układu okresowego pierwiastków chemicznych. 
6. Trująca substancja chemiczna wydzielana przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta (inaczej: jad). 
7. Związki chemiczne (najczęściej sole nieorganiczne) zawierające w swojej strukturze cząsteczki 

wody. 
8. Proces stopniowego niszczenia materiału. 
9. Każda substancja biorąca udział w reakcji chemicznej - zarówno substrat, jak i produkt. 
10. Nazwa pierwiastka chemicznego z 6 okresu układu okresowego, która kojarzy się z bardzo silnymi 

magnesami. 
 

Hasło: ________________________________________ 
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Wzory: 
a)  

 

b) 

 

c) 

  

 
CZĘŚĆ V. CHEMOGRAF - PIERWIASTEK X (8 punktów) 

Rozwiąż chemograf – pod literami: A, B, C, D, E, F, G i X ukryte są symbole lub wzory substancji 
chemicznych. Chemograf nie uwzględnia współczynników stechiometrycznych. Rozwiąż chemograf, 
podaj symbole lub wzory sumaryczne substancji: A, B, C, D, E, F, G i X.  
Informacje pomocnicze: 

 pierwiastek X występuje w kilku odmianach alotropowych, których nazwy pochodzą głównie od 
nazw kolorów, 

 wzór sumaryczny związku A to Ca3X2, 

 w związku D pierwiastek X występuje na maksymalnym stopniu utlenienia, 

 w tej samej grupie układu okresowego co pierwiastek X leży pierwiastek tworzący związek 
analogiczny do związku B - ten analogiczny związek ma bardzo charakterystyczny zapach - można 
go poczuć w niektórych farbach do włosów, 

 związek G to nawóz sztuczny o nazwie zwyczajowej superfosfat. 
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Źródło: W. Mizerski, Tablice Chemiczne, Adamantan, 2004 


