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I. CZ��� DO�WIADCZALNA 
 
Maj�c do dyspozycji:  palnik, trójnóg, siatk�, 3 krystalizatory, 2 zlewki, pipet�, 2 szklane 
rurki, bagietk�, plastikow� ły�k�, lejek oraz wod�, pół cytryny, cukier i torebk� herbaty 
ekspresowej zaprojektuj, a nast�pnie wykonaj 
do�wiadczenie, w wyniku którego otrzymasz roztwór składaj�cy si�  
z trzech warstw. Ilo�� sporz�dzonego roztworu nie powinna by�  
mniejsza ni� ½ zlewki.  
Opisz (w punktach) w jaki sposób wykonałe� to do�wiadczenie. 
Wyja�nij jakie czynniki zadecydowały o mo�liwo�ci utworzenia.  
poszczególnych warstw. 
 
 
 

II. CZ��� TEORETYCZNA 
 

 
1. Spo�ród pi�ciu zada� o zró�nicowanej punktacji wybierz i rozwi�� dowolne trzy 
zadania. 
 
zadanie a)  1 punkt 
 
Tlenek pewnego jednowarto�ciowego pierwiastka reaguje z wod� daj�c zwi�zek, którego 
wodny  roztwór  barwi fenoloftalein� na malinowo. Masa cz�steczkowa tego tlenku wynosi 
62 u. 
Podaj nazw� systematyczn� oraz wzór sumaryczny tego tlenku. 
 
 
zadanie b)  2 punkty 
 
W reakcji redukcji pewnego tlenku miedzi wodorem otrzymuje si� mied� i wod� w 
stosunku masowym 32 : 9 . Podaj  poprawn�  nazw� tego tlenku oraz napisz równanie 
omawianej reakcji. 
 
 
zadanie c)  3 punkty 
 
O ile jest wi�ksza masa klucza o obj�to�ci 3 cm3 wykonanego z �elaza od masy klucza o 
takiej samej  obj�to�ci  zrobionego  z  duraluminium (  tj. stopu glinu z  miedzi� i  krzemem 
o g�sto�ci  
2,8 g/cm3  ). G�sto�� �elaza wynosi 7,8 g/cm3. 
 



 
zadanie d)  4 punkty 
 
Tlenek azotu (V) wprowadzono do wody w takiej ilo�ci, �e na jedn� cz�steczk� N2O5 
przypadały 64  cz�steczki  wody. Oblicz st��enie procentowe otrzymanego roztworu 
kwasu azotowego (V). 
 
 
zadanie e)  5 punktów 
 
5  gramów  tlenku  ołowiu  (II)  ogrzewano  w  strumieniu  wodoru.  Po  przerwaniu  
ogrzewania pozostały  tlenek  i  wytworzony  ołów  wa�yły  4,7 g.  
Ile gramów wody powstało w tym do�wiadczeniu? 
 
 
 
 
 
2. W przedstawionych poni�ej opisach substancji chemicznych podkre�l bł�dne wyrazy, a 
nast�pnie wypisz je, w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (w jednym zdaniu – jeden 
wyraz !). Je�eli zdanie nie zawiera bł�dów – pozostaw na karcie odpowiedzi puste miejsce. 
 
KRZEM –    a) Jestem pierwiastkiem o wzorze chemicznym: Si.  
                    b) Jestem szarym, twardym i kruchym metalem. 
                    c) W metalurgii stosuje si� mnie do wyrobu stopów.  
                    d) W przyrodzie wyst�puj� głównie w postaci krzemianów i polikrzemianów.  
                    e) Mój tlenek: SiO2 zwany jest potocznie karborundem.  
BROM  -      a) Mój symbol chemiczny to Br.  
                    b) W temperaturze pokojowej jestem brunatnym gazem. 
                    c) Wyst�puj� w postaci cz�steczek dwuatomowych i  trójatomowych. 
                    d) Jestem jednym ze składników wody bromowej, która stosowana jest m.in. do  
                        odró�niania w�glowodorów nienasyconych od nasyconych.  
                    e) W wodnych roztworach rozpuszczalnych bromków wyst�puj� w postaci 
                        kationów Br −.  
AMONIAK - a) Jestem zwi�zkiem o wzorze N3H.  
                     b) Mój wodny roztwór, zwany  wod� amoniakaln� barwi papierek wska�nikowy  
                        na czerwono.  
                     c) W normalnych warunkach jestem �ółtym gazem.  
                     d) Posiadam charakterystyczny delikatny zapach.  
                     e) Moje sole znalazły zastosowanie jako nawozy sztuczne. 
                  
3. Rozwi�� krzy�ówk�: (odgadni�te hasła wpisz na karcie odpowiedzi).  
    Litery z wyszczególnionych pól (czytane pionowo) utworz� hasło – wyja�nij co ono 
    oznacza. 
 
 1. Zjawisko polegaj�ce na powolnym opadaniu cz�stek osadu na dno naczynia. 
 2. Metoda rozdziału ciekłych mieszanin, wykorzystuj�ca ró�nice temperatur wrzenia  
     poszczególnych składników. 
 3. Proces, który zawsze towarzyszy utlenianiu. 
 4. Wydzielanie si� substancji stałej np. z przesyconego roztworu. 
 5. Składa si� z co najmniej dwóch składników nie zwi�zanych ze sob� chemicznie. 
 6. Ma regularn� struktur� wewn�trzn�. 
 7. Wielko��, która okre�la ile gramów substancji nale�y rozpu�ci� w 100 g wody, aby otrzyma�  
     roztwór nasycony. 
 8. Ł�czenie si� cz�steczek (np. dipoli ) w wi�ksze grupy. 
 9. Powstaj� w wyniku oddawania lub przyjmowania elektronów przez atomy. 
10.Wspólna nazwa dla substratów i produktów danej reakcji. 
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4. Ustal jakie substancje kryj� si� pod literami: ����,��������,��������,��������,�������� ,�������� .  
    Podaj wzory strukturalne i nazwy systematyczne tych substancji. 
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