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Katowice, 17 grudnia 2015 
 

XXVI Regionalny Konkurs  
„Młody Chemik” 

FINAŁ 
 

Podczas rozwiązywania zadań konkursowych można korzystać z układu okresowego pierwiastków 
dołączonego na końcu zestawu. 
 
 

ZADANIE I. (5 punktów) 
W pierwszej kolumnie tabeli znajdują się wzory pięciu soli. Zaznacz znakiem x w odpowiednim 
miejscu tabeli wzór ogólny wodorotlenku i kwasu, z których mogła powstać dana sól. 
 

Sole 
Wodorotlenki Kwasy 

MOH M(OH)2 M(OH)3 HR H2R H3R 

CdCl2        

Bi(NO3)3        

Na3PO4        

MgSO4        

KCl       

 
ZADANIE II. (10 punktów) 
Podaj jaki produkt lub jakie produkty powstają w przedstawionych poniżej przykładach. 
Produkt/produkty wybierz spośród opcji podanych pod tabelą, a do tabeli wpisz jedną literę (od A 
do G). Tej samej litery możesz użyć kilka razy. 
 

 substraty 
 
 

produkt/produkty 

1 aktywny metal + woda  
 
 

2 niemetal + wodór  
 
 

3 tlenek aktywnego metalu + woda  
 
 

4 zasada + kwas beztlenowy  
 
 

5 tlenek metalu + tlenek niemetalu  
 
 

6 metal + kwas tlenowy  
 
 

7 niemetal + metal  
 
 

8 tlenek niemetalu + woda  
 
 

9 tlenek metalu + kwas tlenowy  
 
 

10 metal + kwas beztlenowy  
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Produkt/produkty do wyboru: 

A. kwas tlenowy 
B. kwas beztlenowy 
C. zasada 
D. zasada + wodór 
E. sól 
F. sól + wodór 
G. sól + woda 

 
ZADANIE III. (4 punkty) 
Ustal jakie substancje kryją się pod znakami zapytania, a następnie zapisz odpowiednie równania 
reakcji chemicznych. 
 

?    H2SO3 

 
+ P4O10 

         + ?   

  H2O   

          + ?   
+ Li2O 

 

HNO3    ? 

 
ZADANIE IV. (5 punktów) 
Wskaż, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe: 

1. Wapień, marmur i kreda to minerały, których głównym składnikiem jest CaCO3. 
2. Identyfikację minerałów zawierających CaCO3 łatwo przeprowadzić dodając zasady 

sodowej - pojawia się wówczas piana na skutek wydzielania się CO2. 
3. Jednym z produktów powstających podczas prażenia wapienia jest wapń. 
4. Woda wapienna wykorzystywana do wykrywania CO2 mętnieje, gdyż tworzy się w niej 

CaCO3. 
5. Głównym składnikiem tzw. kamienia odkładającego się np. w czajnikach jest CaCO3. 

 



*** 17.12.2015 *** XXVI Regionalny Konkurs „Młody Chemik” *** FINAŁ *** 17.12.2015 *** 

ZADANIE V. (9 punktów) 
Rozwiąż krzyżówkę, litery w zaznaczonej kolumnie utworzą hasło, wypisz je pod krzyżówką. 
Rozwiązanie krzyżówki to nazwa substancji, dzięki której pewien uczony stał się sławny - wybierz 
jego nazwisko z czterech zaproponowanych. 
 

    1.                   

  2.                

3.                     

  4.                

    5.                  

 6.                   

  7.                 

 
1. Handlowy skażony alkohol etylowy o kolorze fioletowym. 
2. Systematyczna nazwa najprostszego alkinu. 
3. Najprostszy związek organiczny z grupą -OH. 
4. ............ karboksylowy. 
5. Prosty kwas organiczny zawierający tylko dwa atomy wodoru. 
6. Pierwiastek chemiczny będący podstawowym składnikiem każdego związku organicznego. 
7. Np. octan etylu lub metanian propylu. 

 
Hasło: ___________________________________________ 

 
Uczeni: 

a) Dmitrij Mendelejew 
b) Alfred Nobel 
c) Maria Curie-Skłodowska 
d) Blaise Pascal 

 
ZADANIE VI. (8 punktów) 
Wstęp:  
Stężenie procentowe roztworu może być wyrażone w tzw. procentach objętościowych, oznacza to 
np. że 100 cm3 roztworu o stężeniu 5 % objętościowych zawiera 5 cm3 substancji rozpuszczonej.  
Treść: zadania:  
Przyjmijmy, że substancja A jest cieczą o gęstości 1,1 g/cm3 i masie cząsteczkowej 100 g/mol. Jakie 
jest stężenie procentowe (w procentach objętościowych) roztworu tej substancji o stężeniu 
1 mol/dm3? 
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Katowice, 17 grudnia 2015 
 

XXVI Regionalny Konkurs  
„Młody Chemik” 

FINAŁ 
 

ZADANIE VII. (9 punktów) 
Przeczytaj zamieszczone niżej opisy doświadczeń, i wykonaj zamieszczone pod opisem polecenia. 
 
Podczas pokazów chemicznych wykonano doświadczenia z użyciem suchego lodu, który swoim 
wyglądem przypomina lód, a jego temperatura jest bliska -800C. 
 
DOŚWIADCZENIE 1. 
Wykonanie:  
Do gumowej rękawiczki nasypano nieco suchego lodu, rękawiczkę zawiązano i pozostawiono na 
pewien czas. 
Obserwacje:  
Po pewnym czasie rękawiczka „napompowała się”. 
Polecenia: 
Podaj nazwę systematyczną suchego lodu i zapisz jego wzór/symbol chemiczny. 
Podaj nazwę procesu, który spowodował, że rękawiczka „napompowała się” i napisz krótko na 
czym ten proces polega. 
 
DOŚWIADCZENIE 2. 
Wykonanie:  
Do dużego szklanego naczynia nalano gorącej wody i wsypano suchy lód. Następnie używając 
sznurka zwilżonego specjalnie przygotowanym płynem do mycia naczyń utworzono cienką błonkę 
przesuwając sznurek po górnej krawędzi naczynia.  
Obserwacje:  
W górnej części naczynia pojawiła się „bańka mydlana”, która stopniowo stawał się coraz większa, 
aż w końcu pękła. 
Polecenia: 
Wyjaśnij jaką rolę w tym eksperymencie pełniła gorąca woda. 
Aby zwiększyć trwałość bańki mydlanej do płynu do mycia naczyń dodano pewnego związku 
organicznego – alkoholu trójwodorotlenowego, o masie cząsteczkowej 92u. Podaj nazwę i wzór 
tego związku.  
 
DOŚWIADCZENIE 3. 
Wykonanie:  
W dwóch szklanych cylindrach umieszczono wodny roztwór NaOH. Do pierwszego z cylindrów 
dodano fenoloftaleinę, a do drugiego oranż metylowy. Do obydwu cylindrów dodano suchego 
lodu.  
Obserwacje:  
Z cylindrów wydobywała się duża ilość białych, opadających w dół oparów, a po pewnym czasie 
zawartość pierwszego cylindra odbarwiła się, a w drugim przybrała barwę czerwoną. 
Polecenia: 
Wyjaśnij krótko dlaczego zawartość cylindrów zmieniła barwę. 
Zapisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej w cylindrach. 
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DOŚWIADCZENIE 4.  
Wykonanie:  
Do dużego szklanego naczynia wsypano suchy lód. Po chwili nad naczyniem wydmuchiwano bańki 
mydlane, a na koniec powoli włożono do naczynia zapalone łuczywko.  
Obserwacje: 
Bańki mydlane unosiły się w górnej części naczynia, a zapalone łuczywko włożone do naczynia 
zgasło. 
Polecenia: 
Wyjaśnij krótko dlaczego bańki mydlane unosiły się w górnej części naczynia, a nie opadły na dno. 
Wyjaśnij krótko dlaczego zapalone łuczywko wkładane do naczynia gasło. 
 
Pytanie dodatkowe: 
Gdzie znalazł zastosowanie suchy lód? – podaj jeden przykład. 
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Źródło: W. Mizerski, Tablice Chemiczne, Adamantan, 2004 

 
 


