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I. DO�WIADCZENIE 
Opis do�wiadczenia: 
W naczyniu umieszczono gazowan� wod� mineraln� i dodano niewielk� ilo�� 
wska�nika – bł�kitu bromotymolowego. Roztwór przybrał barw� �ółt�. Nast�pnie 
dodano porcj� zasady sodowej. Roztwór zabarwił si� na niebiesko, ale po chwili 
ponownie zmienił barw� na �ółt�. Po dodaniu kolejnej porcji zasady zaobserwowano 
identyczny efekt. 
Uwaga: 
Bł�kit bromotymolowy jest indykatorem kwasowo�ci. W roztworach o odczynie 
kwasowym i oboj�tnym przyjmuje barw� �ółt�, a w roztworach zasadowych jest 
niebieski. 
Polecenia: 
1) Wyja�nij dlaczego gazowana woda mineralna wykazuje odczyn kwasowy. Zapisz 
odpowiednie równanie reakcji. 
2) Zapisz równanie reakcji zachodz�cej po dodaniu NaOH. 
3) Powrót do pocz�tkowej barwy roztworu zgodny jest z tzw. reguł� przekory, która 
brzmi nast�puj�co: „Ka�dy układ w stanie równowagi poddany działaniu 
zewn�trznemu naruszaj�cemu stan równowagi ulega takim zmianom, które 
zmniejszaj� to działanie. Na przykład dodanie substratu lub usuni�cie produktu z 
układu w stanie równowagi powoduje przesuni�cie równowagi reakcji w prawo – w 
kierunku wzrostu st��enia produktów.”  
Wyja�nij krótko na czym w tym konkretnym przypadku polegało działanie reguły 
przekory. 
 

II. OBLICZENIA 
 

1) Aby zmniejszy� emisj� SO2 stosuje si� w przemy�le energetycznym dodawanie do 
w�gla w czasie spalania sproszkowanego wapienia. 
a) Uzupełnij równanie zachodz�cej w tym procesie reakcji: 

� CaCO3 + � SO2 + � O2 � � CaSO4 + � CO2 
b) Oblicz, ile wapienia nale�y doda� do 1 tony spalanego w�gla kamiennego 
zawieraj�cego 3,2 % siarki, aby całkowicie wyeliminowa� SO2 z gazów spalinowych. 
Wynik podaj w kilogramach. 
 

2) Próbk� uwodnionego krystalicznego siarczanu(VI) sodu o masie 16,1 mg 
wypra�ono, usuwaj�c całkowicie wod� i otrzymano 7,1 mg bezwodnego 
siarczanu(VI) sodu. Ustal wzór sumaryczny uwodnionego siarczanu(VI) sodu. 
 

3) Tlenek potasu zmieszano z wod� w stosunku molowym 1:57. Zapisz odpowiednie 
równanie reakcji i oblicz st��enie procentowe powstałego roztworu wodorotlenku. 
 

4) Masa atomowa galu wynosi 69,72 u. Zakładaj�c �e posiada on dwa trwałe izotopy: 
Ga69

31 i Ga71
31 ustal, jaka jest procentowa zawarto�� tych izotopów w galu 

wyst�puj�cym naturalnie. 
 

Masy atomowe [u]: 
H – 1, C – 12, O – 16, Na – 23, S – 32, K – 39, Ca – 40.  
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III. PRAWDA CZY FAŁSZ ? 
Okre�l, które ze sformułowa� s� prawdziwe, a które fałszywe. 

1. Acetylen jest w�glowodorem nienasyconym. 
2. W�glowodory posiadaj� grup� funkcyjn� –CH3. 
3. Alkohol etylowy bardzo dobrze miesza si� z wod�. 
4. W cz�steczce kwasu propionowego wyst�puje jedno wi�zanie potrójne. 
5. Estry to zwi�zki wyró�niaj�ce si� pi�knymi barwami. 
6. Tłuszcze s� estrami glicerolu (gliceryny). 
7. Jodyna zabarwia substancje zawieraj�ce skrobi� na kolor czerwony. 
8. Reakcja ksantoproteinowa słu�y do wykrywania białek. 
9. Mydła to estry. 
10. Roztwór glukozy od roztworu sacharozy mo�na odró�ni� przy pomocy próby 

Trommera (ogrzewanie z Cu(OH)2). 
 

IV. TLENKI 
Uszereguj tlenki Al2O3, MgO, N2O5 i SiO2 w trzy szeregi, tak aby: 

a) w pierwszym szeregu charakter tlenku zmieniał si� od najbardziej kwasowego 
do najbardziej zasadowego, 

b) w drugim szeregu warto�ciowo�� pierwiastków poł�czonych z tlenem 
wzrastała, 

c) w trzecim szeregu sumaryczna ilo�� wi�za� w cz�steczce tlenku wzrastała. 
 

V. KRZY�OWKA 
Rozwi�� krzy�ówk� wpisuj�c hasła od zewn�trz do �rodka. Wszystkie hasła 
rozpoczynaj� si� na t� sam� liter�. Ostatnie litery haseł utworz� rozwi�zanie – nazw� 
jednego z w�glowodorów. Podaj jego wzór sumaryczny. 

1. Substancja powstała w 
wyniku reakcji chemicznej. 
 

2. Materiał w postaci cienkich 
arkuszy zło�ony głównie z 
celulozy. 
 

3. „Porcje” substancji 
przeznaczone np. do analizy. 
 

4. Pierwiastek o symbolu Pd, 
stosowany jako katalizator w 
wielu reakcjach chemicznych. 
 

5. Rozpuszczalniki, których 
cz�steczki s� dipolami to 
rozpuszczalniki ……………..…. 
 

6. …………. laboratoryjny – 
mo�e by� Bunsena, Meckera 
lub spirytusowy. 
 

7. �nied� – zielony nalot na 
powierzchni miedzi i jej 
stopów. 
 

8. Cz�stka elementarna o 
ładunku dodatnim i masie       
zbli�onej do masy neutronu.  
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