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Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, 22 maja 2018 
 

XXVIII Regionalny Konkurs  
dla uczniów I klas liceum i technikum  

„RANDKA Z CHEMIĄ”  
 

WERSJA B 
 

 
 

CZĘŚĆ I. PYTANIA TESTOWE (15 punktów) 

1. Ile elektronów posiada jon Ga3+: 
a) 28,    b) 31,    c) 34,    d) 70. 
2. Którzy polscy naukowcy jako pierwsi na świecie skroplili tlen i azot: 
a) I. Mościcki i K. Olszewski,    c) I. Łukasiewicz i Z. Wróblewski,   
b) Z. Wróblewski i K. Olszewski,   d) J. Czochralski i I. Łukasiewicz. 
3. Która odpowiedź nie opisuje termoplastów: 
a) połączone łańcuchy uniemożliwiają wielokrotne przetwarzanie przez ogrzewanie, 
b) łańcuchy polimeru nie są ze sobą połączone, 
c) po ochłodzeniu twardnieją, 
d) w podwyższonej temperaturze miękną i topią się. 
4. Który z przedstawionych poniżej zapisów jest zapisem jonowym skróconym ilustrującym reakcję leków 
neutralizujących z nadmiarem kwasów żołądkowych: 
a) 2H+

 + OH- → H2O,     c) H+
 + H2O  → H3O+,   

b) H+
 + OH- → H2O,     d) H2O → H+ + OH-. 

5. Do kolby z ciepłą wodą dodano glukozy i drożdże, wymieszano i zamknięto korkiem z rurką 
odprowadzającą, którą wprowadzono do zlewki z wodą wapienną. Wybierz wszystkie poprawne 
obserwacje zachodzącej reakcji:  
a) wydziela się bezbarwny gaz, woda wapienna pozostaje klarowna,   
b) w kolbie strąca się biały osad, woda wapienna mętnieje ,  
c) powstaje bezbarwny roztwór, wydziela się brunatny gaz,   
d) powstają pęcherzyki gazu, woda wapienna mętnieje. 
6. Mydło szare, maziste i lepiej rozpuszczalne w wodzie niż sodowe to mydło: 
a) magnezowe,  b) glinowe,   c) potasowe,   d) litowe. 
7. Który materiał zawiera krzem: 
a) jedwab,      c) nylon,  
b) azbest,      d) wełna. 
8. Twarda woda to woda zawierająca dużą ilość kationów metali: 
a) wapnia i baru,  b) wapnia i magnezu,  c) magnezu i potasu,  d) wapnia i sodu. 
9. Przeprowadzono doświadczenie: w probówce ogrzano chlorek kobaltu(II) – woda (1/6). Nastąpiła 
zmiana zabarwienia substancji z czerwonej na fioletową, a na ściankach probówki pojawiły się krople 
cieczy. Sformułuj poprawny wniosek dotyczący doświadczenia: 
a) pod wpływem temperatury sól rozkłada się tworząc kwas solny,   
b) podwyższenie temperatury prowadzi do powstania wodorotlenku kobaltu(II),    
c) podwyższenie temperatury prowadzi do usunięcia wody, 
d) sól jest higroskopijna - chłonie wodę z powietrza. 
10. Benzen jest węglowodorem aromatycznym. Ile elektronów tworzy wiązanie zdelokalizowane 
w cząsteczce tego związku? 
a) 3,    b) 4,    c) 5,    d) 6. 
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11. Określ typ mieszaniny dla podanych roztworów: 
 słodkie mleko kwaśne mleko 
a) mieszanina niejednorodna mieszanina jednorodna 
b) mieszanina jednorodna mieszanina niejednorodna 
c) mieszanina jednorodna mieszanina jednorodna 
d) mieszanina niejednorodna mieszanina niejednorodna 
12. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące celulozy i skrobi: 
a) są polisacharydami,    c) różnią się budową wewnętrzną, 
b) obie są palne,     d) mają taki sam wzór sumaryczny. 
13. Eutrofizacja to zarastanie zbiorników wodnych, wywołane przede wszystkim ściekami miejskimi 
zawierającymi substancje z detergentów, głównie: 
a) octany,  b) fosforany,    c) chlorki,   d) węglany. 
14. Glukozę wykrywa się w roztworze przez dodanie wodorotlenku miedzi(II) i ogrzewanie w łaźni 
wodnej. Jest to: 
a) próba Tollensa,     c) próba Trommera,   
b) reakcja biuretowa,     d) reakcja ksantoproteinowa. 
15. Głównym składnikiem preparatów do usuwania rdzy, który występuje również w napojach typu Cola 
jest:  
a) kwas fosforowy(V),     c) kwas siarkowy(VI),   
b) kwas węglowy,     d) kwas solny. 
 
CZĘŚĆ II. OBLICZENIA (10 punktów) 

1. W kolbie miarowej o objętości 1000 cm3 zmieszano 200 cm3 50% kwasu azotowego(V) o gęstości 
1,31 g/cm3 oraz 400 cm3 20% roztworu tego samego kwasu o gęstości 1,12 g/cm3 i nie uzupełniono 
wodą do kreski. Otrzymano w ten sposób roztwór o gęstości 1,19 g/cm3. Oblicz stężenie molowe 
otrzymanego roztworu. 
a) 5,3 mol/dm3      c) 5,8 mol/dm3  
b) 3,0 mol/dm3      d) 3,5 mol/dm3 

2. W temperaturze 293,15 K stężenie nasyconego roztworu pewnej soli wynosi 25%. Oblicz 
rozpuszczalność wspomnianej substancji. 
a) 300 g   b) 75 g    c) 34,7 g    d) 25 g 

3. Pewien chemik zajmujący się syntezą organiczną otrzymał ester X. Po licznych analizach stwierdził, 
że produkt zawiera 40% masowych węgla i 53% masowe tlenu. Ustalił on także, że 5 g związku X 
zawiera 0,5·1023 cząsteczek. Ustal wzór tego związku. 
a) C2H8O2   b) CH3COOH   c) HCOOCH3   d) HCOCH2OH  

4. Do roztworu kwasu solnego wrzucono 250 g mosiądzu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 
aparatów obliczono, że wydzieliło się 38,5 dm3 produktu gazowego w warunkach normalnych.  
Oblicz procentową zawartość metali w tym stopie. 
a) 82% Sn i 18% Cu     c) 45% Zn i 55% Cu 
b) 56% Zn i 44% Cu     d) 56% Sn i 44% Cu 

5. W otwartej zlewce umieszczono 100 cm3 kwasu azotowego(V) o stężeniu 65% i gęstości 1,39 g/cm3. 
Następnie wsypano 25000 mg sproszkowanej miedzi. Oblicz ubytek masy mieszaniny reakcyjnej. 
Załóż, że produkt gazowy w całości opuścił środowisko reakcji. 
a) 36,2 g   b) 33 g    c) 12,21 g   d) 0,8 g 
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CZĘŚĆ III. KRZYŻÓWKA (14 punktów) 

Rozwiąż krzyżówkę, litery w zaznaczonej kolumnie utworzą hasło – imię i nazwisko chemika, który jest 
współtwórcą elektronowej teorii wiązań. Zapisz hasło na karcie odpowiedzi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hasło: _______________________________________ 

 
 

1. Skała, podobnie jak marmur, składająca się głównie z minerału zwanego kalcytem. 

2. Minerał zawierający węglan magnezu. 

3. Jedna z odmian alotropowych węgla. 

4. Pierwiastek i droga kolejowa, które noszą tę samą nazwę. 

5. Minerał zbudowany głównie z chlorku sodu. 

6. Znajdziesz to w piekarni i laboratorium chemicznym. 

7. Pierwiastek i jednostka ciśnienia o tej samej nazwie. 

8. Może być stożkowa, Erlenmayera lub kukurydzy. 

9. Do tej grupy związków należą PP, PE, PET. 

10. Stop węgla i żelaza, w którym procentowa zawartość pierwiastka C nie przekracza 2,11%. 

11. Inna nazwa dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia. 

12. Nowoczesny materiał o strukturze plastra miodu, składający się płasko ułożonych atomów węgla. 

13. Stop metali, w którym głównym składnikiem jest rtęć. 

 

 

 

 
 

    1        

   2         

  3          

    4        

    5        
6            

  7          

            

    8        

   9         

    10        

 11           

12            

 13           



*** 22.05.2018 *** XXVIII Regionalny Konkurs „Randka z Chemią” ***Pałac Młodzieży, Katowice *** WERSJA B 
 

CZĘŚĆ IV. CHEMOGRAF (12 punktów) 

Rozwiąż chemograf, podaj symbole lub wzory sumaryczne substancji: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.  
Chemograf nie uwzględnia współczynników stechiometrycznych i warunków reakcji.  
 
Informacje pomocnicze: 

 tylko A, B, H  to pierwiastki,  

 substancje F i L to związki nieorganiczne, 

 substancja B spala się z charakterystycznym dźwiękiem, 

 substancja C jest alkanem o najmniejszej ilości atomów węgla, 

 substancja K pachnie owocowo, 

 substancja L to gaz nazywany „cichym zabójcą”, 

 reakcja 2 to proces pirolizy,  

 reakcje 3 i 4 to reakcje addycji, 

 reakcja 5 zachodzi pod wpływem bakterii, 

 w reakcji 6 stosunek molowy L:B wynosi 1:2  

 reakcja 7 zachodzi w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI) i w podwyższonej temperaturze. 
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CZĘŚĆ V. ZADANIE Z TREŚCIĄ (4 punkty) 

Przeczytaj informacje dotyczące dodatków do żywności, a następnie określ czy zamieszczone pod nimi 
zdania są prawdziwe czy fałszywe. 
 
"Sorbitol CH2OH(CHOH)4CH2OH jest półsyntetycznym środkiem słodzącym wykorzystywanym do 
produkcji wyrobów cukierniczych, ciast i lodów.  Otrzymywany jest przez redukcję glukozy (...). Jest 
higroskopijny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma przyjemny, słodki smak (...). Wykazuje 
charakterystyczny tzw. efekt chłodzący przy zetknięciu z językiem, nadając produktom słodko-
orzeźwiający smak(...). Dodatek sorbitolu może też korzystnie wpływać na zachowanie aromatu oraz 
może przyczyniać się do utrzymania świeżości pieczywa cukierniczego, dzięki zdolności zatrzymywania 
wilgoci w produkcie." 
"Żelatyna otrzymywana jest z kości i skór zwierząt w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu, tj. białka 
tkanki łącznej. W zimnej wodzie pęcznieje, wchłaniając 10-15-krotną ilość wody w stosunku do swojej 
masy. Rozpuszcza się w wodzie gorącej (powyżej 400C) a następnie po ochłodzeniu (poniżej 300C) tworzy 
żel. Proces ten jest termoodwracalny.  Żelatyna jest powszechnie stosowana do wytwarzania galaret 
mięsnych, rybnych i owocowych a także służy do utrwalania konsystencji wielu wyrobów, np. lodów (...)." 
 
Źródło: J. Chuchlowa, „Materiały pomocnicze i dodatki do żywności", Warszawa, 1996, WSiP 
 
Określ czy zamieszczone poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

1. Z żelu otrzymanego z żelatyny można ponownie uzyskać ciecz poprzez ogrzewanie. 

2. Aby uzyskać żel z żelatyny trzeba ją rozpuścić w zimnej wodzie.  

3. Żelatyna należy do grupy cukrów złożonych.  

4. Sorbitol należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach.  

5. Masa sorbitolu jest większa od masy glukozy.  

6. Sorbitol należy do grupy alkoholi wielowodorotlenowych.  

7. Sorbitol i żelatyna dodawane są jako środki słodzące m.in. do lodów.  

8. Sorbitol i żelatyna są naturalnymi dodatkami do żywności. 
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UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW 

 


