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1.Gazami szlachetnymi nazywamy: 
a) gazy wykorzystywane do obróbki metali szlachetnych 
b) gazy nale��ce do grupy helowców 
c) gazy atmosferyczne 
d) wszystkie gazy zło�one wył�cznie z cz�steczek pierwiastków, a nie zwi�zków chemicznych 
2.Dlaczego tlenek w�gla (II) jest truj�cy? 
a) gdy� ł�czy si� z hemoglobin� lepiej ni� tlen, w wyniku czego tlen nie dociera do organizmu w 

wystarczaj�cej ilo�ci 
b) poniewa� tworzy z osoczem tzw. „osoczyn�”, która atakuje układ nerwowy człowieka 
c) gdy� powoduje p�kanie p�cherzyków płucnych człowieka 
d) tlenek w�gla (II) nie jest dla człowieka truj�cy 
3.Fullereny to: 
a) izotopy �elaza                                                     c) odmiana alotropowa w�gla 
b) izomery propanu                                                 d) homologi metanu 
4.Ile ró�nych pierwiastków jest zapisanych za pomoc� ogólnych symboli: E223

88   E210
83   E226

88   E211
83   

E211
84 (gdzie E oznacza symbol pierwiastka, indeks górny-liczb� masow�, indeks dolny-liczb� atomow�) 

a) 5                                     b)   4                             c)  3                                        d) 1 
5.Jaka jest warto�ciowo�� H i O w nadtlenku wodoru (H2O2)? 
a) wodór II  tlen I                 b)  wodór II  tlen II        c) wodór I  tlen I                     d) wodór I  tlen II 
6.Wska�nikiem kwasowo�ci nie jest: 
a) octan sodu                      b)  lakmus                    c) sok z czerwonej kapusty    d) oran� metylowy                     
7.Wska� grup� cz�stek, które pochodz� wył�cznie z dysocjacji kwasów: 
a) Mg2+, S2-, PO43-, H-                                             c) SO32-, S6+, Br-, NO2- 
b) CO2, F-, SO42-, H2PO4-                                        d) BO33-, H+, HCO3-, CH3COO- 
8.W czterech cylindrach znajduj� si� odpowiednio: I – powietrze, II – azot, III – tlen, IV – dwutlenek 
w�gla. Do ka�dego z cylindrów wło�ono zapalone łuczywko. W którym z cylindrów łuczywko zgasło? 
a) I, II, III                             b)  II, IV                        c) I, II, IV                                 d) I, III 
9.Jak� maksymaln� obj�to�� 3-molowego roztworu azotanu (V) niklu (II) mo�na sporz�dzi� maj�c do 
dyspozycji 30 g czystego zwi�zku? (masy atomowe: Ni – 58.7u, O – 16u, N – 14u) 
a)  5.5 cm3                            b)  18.7 dm3                  c)  54.7 cm3                            d)  112.8 cm3 
10.Na rysunku pokazano trzy balony, w których znajduj� si� odpowiednio: 
 
               I 
 
                                          II 
 
                                                                  III 
 
a) I - CO2  II – O2  III – He                                             c) I - O2  II – CO2  III – He 
b) I - He  II – O2  III – CO2                                                                   d)  I –He  II – CO2  III –  O2 
11.Higroskopijno�� to cecha substancji polegaj�ca na: 
a) ł�czeniu si� pojedynczych cz�stek w długie ła�cuchy 
b) utracie barwy w wyniku pra�enia 
c) rozpuszczaniu w wodzie z wydzieleniem ciepła 
d) pochłanianiu wilgoci z powietrza 
 
 



12.Przedstawiony na rysunku model obrazuje cz�steczk�: 
 
 
 
 
 

 a) oktanu                             b) propanolu               c) kwasu mrówkowego                  d) etanu 
13.Który z jonów ma identyczn� ilo�� elektronów jak argon (18Ar)? (dolny indeks okre�la liczb� atomow� 
     danego pierwiastka) 
a) 20Ca2+                           b) 17Cl-                                     c)  80Hg+                 d)  odpowiedzi a i b s� prawidłowe 

14.Na podstawie wzoru elektronowego metanu ustal ile elektronów (w sumie) bierze udział w tworzeniu 
     wszystkich wi�za� w tej cz�steczce: 
 
                                         H 
                                   H : C : H 
                                         H 

  
a)  2                                                                           c)   8                     
b)  4                                                                           d)  wzór elektronowy nie daje takiej informacji 
15.W ilu gramach tlenku fosforu (V) znajduje si� 8 g tlenu? (masy atomowe: P – 31u, O – 16u ) 
a) 7g                                b)  14.2g                         c)  18.3g                                         d)  28g 

16.Dlaczego niektórzy dozorcy posypuj� chodniki sol� kuchenn� 
a) poniewa� sól obni�a temperatur� krzepni�cia wody 
b) gdy� NaCl podobnie jak piasek tworzy szorstk� powierzchni� zapobiegaj�c� po�lizgowi 
c) poniewa� NaCl powoduje zlepianie si� �niegu w wi�ksze bryły, co ułatwia jego usuwanie 
d) �adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

17.Ile moli glinu mo�na utleni� do tlenku glinu, maj�c do dyspozycji 0.15 mola tlenu cz�steczkowego? 
 a) 0.1 mola                        b) 0.2 mola                       c) 2 mole                                     d) 4 mole 
18.Substraty s� to substancje: 
a) stałe                                                                    c)  ciekłe 
b) wyj�ciowe w przeprowadzanej reakcji                d)  zło�one, ale zawsze w stanie gazowym 

19.Orze�wiaj�cy zapach po burzy zwi�zany jest z obecno�ci� w atmosferze zwi�kszonej ilo�ci: 
a) pary wodnej                  b) atomowego azotu       c) ozonu                                     d) wodoru 
20.Pani Krystyna chciała zakisi� ogórki w 8 %-owym roztworze soli kuchennej. Aby przygotowa� (250 g) 
takiego roztworu musi wzi��: szklank� 
a) 8 g soli i 250 g wody                                            c)  20 g soli i 230 g wody 
b)   8 g soli i 242 g wody                                            d)  20 g soli i 250 g wody 
21.Tlen mo�na otrzyma� nast�puj�cym sposobem: 
a) poprzez rozkład manganianu (VII) potasu 
b) ze skroplonego powietrza po oddestylowaniu azotu 
c) w reakcji rozkładu tlenku rt�ci (II) 
d) wszystkie odpowiedzi s� prawidłowe 
22.Je�eli człowiek w ci�gu godziny wdycha 1 m3 powietrza, to do jego płuc dostaje si� tlen w ilo�ci ok.: 
a) 1 m3                                  b)   0,8 m3                                           c) 0,2 m3                                    d) 0,1 m3 
23.Procesem odwrotnym do sublimacji jest: 
a) topnienie                                                                        c) dyfuzja 
b) krzepni�cie                                                                    d) �adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 
24.O pewnym zwi�zku mo�na powiedzie� �e: 
- jego wodny roztwór barwi fenoloftalein� na ró�owo 
- liczba grup wodorotlenowych w tym zwi�zku jest równa liczbie atomów wodoru w cz�steczce kwasu 

siarkowodorowego 
- metal wchodz�cy w skład tego zwi�zku le�y w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków. 
Omawiany zwi�zek to: 
a) NaOH                                b)   Mg(OH)2                        c) Al(OH)3                                d) Sn(OH)4 



25.Jaka jest masa cz�steczkowa substancji je�eli w 0.6 dm3  0.2-molowego roztworu znajduje si� 4.8 g 
      tej substancji. 
a) 8 u                                    b)  14.5 u                             c) 24 u                                     d) 40 u 

26.Pewien metaliczny pierwiastek znany ludzko�ci ju� w czasach prehistorycznych, obecnie 
wykorzystywany jest jako podstawowy składnik stopów. Jego najwa�niejsz� rud� jest hematyt czyli: 
a) siarczan (VI) miedzi          b)  tlenek �elaza (III)           c) czysty tlenek krzemu         d) chlorek srebra 
27.Wybierz grup� w której znajduj� si� wył�cznie wzory kwasów powstałych z bezwodników: 
a) H3PO4, H2SO4, HNO2, H3BO3                                      c)  HNO3, H2S, H2SO4, H2CO3 
b) HCl, H3PO4, HNO3, H2B4O7                                                              d)  Wszystkie odpowiedzi s� prawidłowe 
28.Po zlaniu do jednej zlewki roztworów: azotanu (V) potasu, w�glanu sodu i chlorku wapnia wytr�ci si� 
osad: 
a) NaNO3                                b) Ca(NO3)2                         c)  CaCO3                               d)  NaCl 
29.Aparat Kippa u�ywany jest w laboratorium do: 
a) rozdzielania mieszanin cieczy o ró�nych temperaturach wrzenia 
b) otrzymywania wody destylowanej 
c) wytwarzania niektórych gazów 
d) pomiaru lepko�ci cieczy 
30.Wska� prawdziwe zdanie dotycz�ce metali: 
I. wi�kszo�� pierwiastków w przyrodzie wykazuje charakter metaliczny 
II. wszystkie metale maj� barw� srebrzystoszar� i metaliczny połysk 
III. najtwardszymi pierwiastkami metalicznymi s� wolfram i stal 
IV. metale nie reaguj� z wod� 
a) wył�cznie I                       b)   I i III                               c)  II ,III i IV                             d)  wył�cznie II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


