
1. najl�ejszy z pierwiastków 
2. pierwiastek warunkuj�cy 
    istnienie �ycia na Ziemi 
3. pierwiastek „ z piekła 
    rodem” 
4. całokształt procesów, które  
    przebiegaj� na elektrodach  
    na skutek przepływu pr�du  
    stałego 
5. grupa charakterystyczna dla  
    kwasów organicznych 
6. wprowadził poj�cie atomu,  
    jako niepodzielnej cz��ci  
    materii (imi� i nazwisko) 
7. dobre przewodniki ciepła  
    i elektryczno�ci 
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                                XII Konkurs  MŁODY  CHEMIK 
 

II etap 
 
 
Zadanie I – do�wiadczenie 
 
W kolbie sto�kowej umieszczono niewielk� ilo�� proszku do pieczenia, nast�pnie 
wprowadzono do kolby ocet spo�ywczy ( zabarwiony czerwonym barwnikiem ). 
 
Wyja�nij, co spowodowało zaobserwowany efekt oraz zapisz odpowiednie równanie 
reakcji. 
 
 
Zadanie II – krzy�ówka 
Rozwi�� krzy�ówk� i podaj hasło. 
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 8. twórca układu okresowego pierwiastków (imi� i nazwisko) 
 9. metal u�ywany do wyrobu luster 
10. metal, który w reakcji z kwasem solnym tworzy sól  kuchenn� 
11. substancja, która z tlenkami niemetali tworzy kwasy 
12. oprócz reszty kwasowej zawieraj� atom(y) wodoru 
13. krewniak sodu 
 
 
 
Zadanie III – układanie równa� reakcji 
 
Z podanych ni�ej elementów ułó� pełne równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej: 
 
Fe3+ , SO4

2- , FeCl3 , 2NO3
- , Cu(NO3)2 , PO4

3- , Na3PO4 , K2SO4 , 3Cl- , 3Na+ , Cu2+ 
, 2K+ 
 
 



Zadanie IV – choinka chemiczna 
Zaczynaj�c od pola z gwiazd� dobieraj do opisów poprawne wzory lub nazwy 
umieszczone przy strzałkach. Poruszaj si� tak, jak wskazuj� wytypowane wcze�niej przez 
Ciebie strzałki. Wybran� drog� zaznacz na karcie odpowiedzi. 
 
 
                                 
                                                        
                                                                       jeden  
                                                                  z produktów 
                                                                  całkowitego  
                                                               spalania metanu 
 
                                                                 C                 CO2 
 
                 
 
 
                                                 
                                                  najprostszy                      słodki 
                                                    alkohol                        dwucukier 
                                                 - metanol                     - sacharoza 
 
                                            CH3OH        CH4  
                                                                                 C12H22O11          C6H12O6 

 
                              
 
                                         
                                                                                                               białka 
                                  główny                           tłuszcze                       to makro- 
                                 składnik                     pod wzgl�dem                cz�steczki 
                                  mydeł                     chemicznym to ...          zbudowane z ... 
 
           C17H35COONa           CCl4                                                   amino-          kwasów 
                                                                    estry        etery         kwasów                  org. 
 
 
 
                   naj-                               kwas                                                                    wodny                         
               prostszy                        w  XVII w                         zawarta                           roztwór 
                 keton                         uzyskiwany                     w kremach                     tego kwasu 
              - aceton                         z mrówek                     gliceryna to ...                     to ocet 
 
           
CH3COCH3      HCOOCH3                                          alkohol          ester 
                                            HCOOH          C3H7OH                                    CH3COOH         C2H5OH 
 
              
aroma-                               w�glo-                                                                          gaz                                
tyczny                               wodór                                                                         u�ywany                         aminy                                                            
zw.org.                           nasycony                            homolog                         do spawania                   pochod-             
 - benzen                      - dodekan                             metanu                        -     acetylen                        ne NH3 
                                                                                                                                                          maj� grup�:                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 C6H6    C6H12            C22H44    C12H26           C3H6        C2H6             C2H2       C2H4               –NH2   -NO2 


