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MŁODY CHEMIK 
II etap 

 
I. DO�WIADCZENIA 
 

Do�wiadczenie 1. Badanie wła�ciwo�ci st��onego kwasu siarkowego (VI). 
 

Opis eksperymentu: 
W trzech probówkach znajduj� si� odpowiednio: CuSO4⋅5H2O, CoSO4⋅7H2O, FeSO4⋅7H2O.  
Po dodaniu do probówek st��onego H2SO4 we wszystkich przypadkach po pewnym czasie 
nast�puje wyra�na zmiana barwy: w probówce pierwszej – z niebieskiej na biał�, w drugiej –  
z ró�owo-pomara�czowej na ró�ow�, a w probówce trzeciej – z jasnozielonej na biał�. 
Polecenia: 

a) Napisz jak� inn� nazw� okre�la si� u�yte w do�wiadczeniu sole uwodnione. 
b) Wyja�nij krótko jak� rol� pełni w do�wiadczeniu st��. H2SO4 i co spowodowało 

zaobserwowan� zmian� barwy. 
c) Wska�, które z ni�ej wymienionych wła�ciwo�ci st��. H2SO4 ilustruje ten eksperyment: 
     higroskopijne, utleniaj�ce czy redukuj�ce? 
 

Do�wiadczenie 2. Porównanie reaktywno�ci chloru, bromu i jodu. 
 

Opis eksperymentu: 
W czterech probówkach znajduj� si� roztwory: probówka nr 1 – KI, probówka nr 2 – KBr, 
probówka nr 3 – KCl, probówka nr 4 – KI. Do probówek 1 i 2 dodano wod� chlorow� (chlor 
rozpuszczony w wodzie), a do probówek 3 i 4 dodano wod� bromow� (brom rozpuszczony   
w wodzie). Zaobserwowano nast�puj�ce zmiany: 
probówka nr 1: pojawia si� brunatne zabarwienie (a po dodaniu do roztworu skrobi barwa 
                         zmienia si� na ciemnogranatow�) 
probówka nr 2: pojawia si� �ółte zabarwienie 
probówka nr 3: bez zmian 
probówka nr 4: pojawia si� brunatne zabarwienie (a po dodaniu do roztworu skrobi barwa 
                         zmienia si� na ciemnogranatow�) 
Polecenia: 

a) Napisz równania reakcji zachodz�cych w poszczególnych probówkach, lub zaznacz je�li 
reakcja nie zachodzi. 

b) Na podstawie przedstawionych reakcji uszereguj badane pierwiastki według wzrastaj�cej 
reaktywno�ci. 

c) Wyja�nij w jakim celu u�yto roztworu skrobi. 
 
II. PRAWDA CZY FAŁSZ 
 

Oce� poni�sze stwierdzenia wpisuj�c na karcie odpowiedzi „prawda” czy „fałsz” 
 

1. Na drugiej powłoce elektronowej  mo�e znajdowa� si� maksymalnie 6 elektronów. 
2. Kation 12Mg2+ ma wi�cej elektronów ni� anion 9F-. 
3. Po odj�ciu od warto�ci liczby masowej danego izotopu warto�ci jego liczby atomowej 

otrzymuje si� wynik odpowiadaj�cy ilo�ci neutronów tego izotopu. 
4. Jeden [u] (unit) stanowi 1/12 masy izotopu w�gla 14C. 
5. Wi�zanie jonowe powstaje mi�dzy atomami tego samego pierwiastka. 
6. Katalizator to substancja, której obecno�� w układzie reakcyjnym powoduje wzrost 

szybko�ci reakcji. 
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III. KRZY�ÓWKA 
 

Rozwi�� krzy�ówk�. Litery z zaznaczonych pól czytane pionowo utworz� hasło. Podaj hasło  
i dobierz wła�ciwe wyja�nienie hasła. 
 

  1.                    
 2.                        
 3.                  
   4.                 
   5.                  
 6.                     
     7.                 
  8.                    

9.                     
  10.                       

 
1. cukier owocowy 
2. inna nazwa cukrów 
3. ich głównymi składnikami s�: stearyniany i palmityniany sodu i potasu 
4. podstawowy składnik zwi�zków organicznych 
5. mo�e by� ro�linny lub zwierz�cy 
6. wielocukier – podstawowy surowiec w przemy�le papierniczym i włókienniczym 
7. kwas acetylosalicylowy – popularny lek przeciwgor�czkowy 
8. alkohol zawieraj�cy trzy grupy wodorotlenowe 
9. rodzaj mieszaniny powstałej przez „wymieszanie” np. tłuszczu z wod� (jest ni� m.in. 

mleko) 
10. niszczenie struktury białka pod wpływem np. podwy�szonej temperatury lub soli metali 

ci��kich 
 
Wyja�nienie hasła: a) metoda rozdziału mieszanin 
   b) proces powstawania �elu 
   c) zjawisko przewodzenia pr�du przez roztwory elektrolitów 
 
IV. OBLICZENIA 
 

Zadanie 1. Jod słabo rozpuszcza si� w wodzie, natomiast doskonale rozpuszcza si� w alkoholu 
etylowym, co wykorzystywane jest do produkcji jodyny. Oblicz mas� 5%-owego alkoholowego 
roztworu jodu, do którego otrzymania zu�yto 665 cm3  alkoholu  etylowego o g�sto�ci 0,8 g/cm3. 
 

Zadanie 2. Producent napojów orze�wiaj�cych miał w magazynie roztwór cukru o nieznanym 
st��eniu. Do  250 g  tego  roztworu dodał 250 g 30%-owego  roztworu  cukru  i  uzyskał  roztwór  
o st��eniu 25%. Oblicz jakie było st��eniu procentowe roztworu w magazynie. 
 

Zadanie 3. W celu otrzymania siarczku glinu wzi�to do reakcji 108 g glinu i 24 g siarki. 
Zakładaj�c 100% wydajno�� reakcji, podaj w molach skład mieszaniny poreakcyjnej.  
Masy atomowe: Al – 27 u, S – 32 u. 
 

Zadanie 4. Wiedz�c,  �e  rozpuszczalno��  CuSO4  w  temperaturze  45 0C  wynosi  30 g,  
a w temperaturze 95 0C – 70 g oblicz ile gramów CuSO4 mo�na jeszcze rozpu�ci� w 100 g 
nasyconego w temperaturze 45 0C roztworu po ogrzaniu go do temperatury 95 0C. 
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V. CHEMOGRAF Z WIELKIEGO PIECA 
 
�elazo – metal o najwi�kszym znaczeniu praktycznym – otrzymuje si� przez wytapianie w 
piecach hutniczych jego rud – głównie hematytu (tlenku �elaza (III)). 
Ni�ej zamieszczony opis pomo�e Ci ustali� jakie substancje kryj� si� pod literami A, B, C, D, E, 
F, G, H, I i J.  
 
Piec napełnia si� „wsadem” składaj�cym si� z rudy �elaza (zwykle hematytu) [oznaczony liter� 
A w chemografie], koksu (otrzymywanego przez ogrzewanie w�gla bez dost�pu powietrza) 
[oznaczony liter� B] i wapienia [oznaczony liter� C]. 
Do pieca od dołu wdmuchuje si� gor�ce powietrze, co powoduje roz�arzenie si� wsadu  
i zapalenie koksu. W wyniku zachodz�cych reakcji powstaje dwutlenek w�gla i wydziela si� 
du�a ilo�� ciepła. W  wysokiej  temperaturze zaczynaj�  przebiega�  kolejne reakcje chemiczne: 
Wapie� ulega rozpadowi termicznemu, gazowy dwutlenek w�gla reaguje z koksem w wy�szych 
partiach pieca. Powstały tlenek w�gla unosz�c si� w gór� pieca redukuje tlenek �elaza (III). 
Proces ten zachodzi w temperaturze ok. 700 0C. W  tych warunkach  powstaj�ce �elazo topi si�  
i �cieka do dolnej cz��ci pieca sk�d wydostaje si� przez otwór spustowy. 
Powstały po rozkładzie wapienia tlenek wapnia reaguje z zanieczyszczeniami o charakterze 
kwa�nym, takimi jak tlenek krzemu (IV) [oznaczony liter� I] wyst�puj�cymi w rudzie. W wyniku 
tych reakcji powstaje �u�el, składaj�cy si� głównie z krzemianu wapnia. 
 
Podaj wzory lub symbole chemiczne tych substancji oraz napisz zbilansowane równania 
przedstawionych w chemografie reakcji, które zachodz� w wielkim piecu. 
 
 

                                            C 
                                            ↓ 
                    B   +   E    →   D 
                    +                      + 
                    D                     H   +   I   →  J 
                    ↓ 
                    F   +   A    →   G   +  D 
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