Katowice 13.12.2000r

XII konkurs

MŁODY CHEMIK – I etap
I. TEST (wska jedn poprawn odpowied )

1. W 1674 r badacz John Mayow zamkn ł mysz w słoju, w którym paliła si wieca. Kiedy wieca
si wypaliła, mysz straciła przytomno . W roku 1771 Priestley palił wiec w słoju, dopóki nie
zgasła, a potem wło ył tam sadzonk mi ty. Ro lina nie zwi dła. Po kilku miesi cach Priestley
wpu cił tam mysz. Tym razem mysz czuła si znakomicie. Na koniec badacz znów zapalił wiec
w słoju. wieca paliła si normalnie, ro lina kwitła, mysz czuła si wietnie. Jak mo na
wytłumaczy te wyniki:
a) mysz wydzielała gaz potrzebny i wiecy i ro linie
b) ro lina zu ywała gaz produkowany przez wiec i wytwarzała inny gaz potrzebny myszy
c) wieca wytwarzała gaz potrzebny i myszy i ro linie
d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
2. Budy w szkolnej stołówce to:
a) roztwór rzeczywisty
c) roztwór koloidalny
b) ciało stałe
d) ciecz przechłodzona
3. Kwas solny to substancja, która:
I – powstaje w wyniku rozpuszczania chlorowodoru w wodzie
II – wchodzi w skład soku oł dkowego
III – barwi oran metylowy na kolor pomara czowy
IV – jest higroskopijna
Prawdziwe odpowiedzi to:
a) tylko I
b) I i II
c) II i III
d) I i IV
4. Czym ró ni si grafit od diamentu?
a) uło eniem atomów
c) stanem skupienia
b) s to dwa ró ne pierwiastki
d) niczym si nie ró ni
5. W glowodór nasycony o wzorze sumarycznym C6H14 ma nast puj c struktur :

CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3
Który z poni szych wzorów przedstawia ten sam zwi zek?
a) CH3 – CH2 – CH – CH3
CH3
b)

CH3

CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH3
c)

CH3
CH3 – C – CH2 – CH2 – CH3
CH3

d) aden z wymienionych
6. Zaznacz szereg w którym znajduj si wył cznie metody rozdzielania mieszanin
a) wymra anie, suszenie, mieszanie
b) krystalizacja, dekantacja, hydroliza
c) sedymentacja, redukcja, utlenianie
d) destylacja, chromatografia, s czenie

7. Bezwodny siarczan (VI) miedzi (II) ró ni si od uwodnionego:
a) wzorem chemicznym
b) barw
c) prawidłowe s odpowiedzi a i b
d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
8. Uczniom polecono zidentyfikowanie zwi zku chemicznego, o którym mieli nast puj ce
informacje:
– barwi oran metylowy na kolor czerwony
– liczba atomów wodoru w tym zwi zku chemicznym jest równa liczbie atomowej helu
– liczba atomów tlenu w tym zwi zku równa si liczbie atomów tlenu, z których
zbudowana jest cz steczka ozonu
– niemetal, od którego wywodzi si nazwa zwi zku znajduje si w 14 (IV A) grupie i 2
okresie układu okresowego pierwiastków.
Prawidłow odpowied podał ucze , który stwierdził, e opisanym zwi zkiem jest:
a) H2SO4
b) H2CO3
c) H2SO3
d) HNO3
9. Ostatnio wiele mówi si o pH (reklamy kosmetyków i rodków piel gnacyjnych) – im
ni sza warto pH, tym rodowisko bardziej kwasowe. rodowisko oboj tne ma pH równe:
a) 5,5
b) 7
c) 10
d) 14
10. Kwas znajduj cy si w akumulatorze samochodowym to
a) siarkowy (VI)
c) azotowy (V)
b) solny
d) w glowy
11. Erlenmajerka to potoczna nazwa:
a) du ej probówki
c) kolby sto kowej
b) kolby okr głodennej
d) zlewki
12. Perfumy zawdzi czaj pi kny zapach głównie:
a) etanolowi
c) epoksydom
b) eterom
d) estrom
13. Efekt cieplarniany spowodowany jest obecno ci w atmosferze głównie:
a) tlenu i azotu
c) tlenków siarki i azotu
b) tlenku w gla (IV) i metanu
d) freonów
14. Wska fałszywe zdanie dotycz ce budowy atomów:
a) atomy tego samego pierwiastka zawsze maj tak sama ilo protonów w j drze
b) atomy posiadaj ce nadmiar elektronów w stosunku do liczby protonów zwane s anionami
c) dla ka dego pierwiastka ilo protonów w j drze zawsze jest równa ilo ci neutronów
d) dwa ró ne pierwiastki mog mie jednakow ilo neutronów w j drach atomowych
15. Ogólnym wzorem MenRm (gdzie: Me – metal, R – reszta kwasowa) opisywane s zwi zki
zwane
a) solami
c) wodorkami metali
b) tlenkami metali
d) wodorotlenkami
16. Produktem reakcji sodu z wod jest:
a) Na2O
c) NaOH i H2O
b) NaOH i H2
d) NaOH, Na2O i H2O
17. Ile gramów kwasu salicylowego i ile gramów alkoholu znajduje si w 500 cm3 4%-owego
roztworu o g sto ci 0,8 g/cm3 ?
a) 16 g alkoholu i 384 g kwasu salicylowego
b) 200 g alkoholu i 38 g kwasu salicylowego
c) 361 g alkoholu i 14 g kwasu salicylowego
d) 384 g alkoholu i 16 g kwasu salicylowego
18. Do sporz dzenia roztworu nasyconego w temperaturze 500C zu yto 750 g cukru i 250 g
wody. Oblicz rozpuszczalno cukru w tej temperaturze.
a) 150 g
b) 300 g
c) 421 g
d) 252 g
19. 0,25 mola chlorku sodu to:
a) 58,5 g NaCl
b) 0,25 g NaCl
c) 14,62 g NaCl
d) 234 g NaCl
20. Jak obj to w warunkach normalnych zajmuje 4,8 g azotu?
a) 7,68 dm3
b) 0,17 dm3
c) 313,6 dm3
d) 3,84 dm3
3
21. St enie molowe roztworu o obj to ci 1000 cm , w którym rozpuszczone jest 18 g
Mg(NO3)2 wynosi:
a) 18 mol/dm3
b) 0,12 mol/dm3 c) 1,22 mol/dm3
d) 0,21 mol/dm3

22. W jakim stosunku masowym nale y zmiesza 20%-owy roztwór HCl z 5%-owym
roztworem tego kwasu, aby otrzyma roztwór o st eniu 18% ?
a) 13 : 2
b) 4 : 1
c) 1 : 5
d) 1 : 1

MASY ATOMOWE [u]:
H – 1,

N – 14,

O – 16,

Na – 23,

Mg – 24,

Cl – 35,5

II. Rozwi chemograf, podaj c symbole lub wzory chemiczne substancji kryj cych
si pod literami: X, Y, Z i W
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III. Wykorzystuj c wszystkie podane ni ej litery utwórz nazwy o miu pierwiastków:
a)
b)
c)
d)

DAR
NOGRA
SORFOF
ARUN

e) LUROF
f) BROSER
g) LABKOT
h) NOMANTY

IV. Przyporz dkuj podane ni ej opisy odpowiadaj cym im poj ciom:
1. woda twarda
2. woda ci ka
3. woda mineralna
4. woda wapienna
5. woda królewska
6. woda barytowa
a) naturalna woda wykorzystywana do celów leczniczych, zawieraj ca du e ilo ci
rozpuszczonych w niej gazów i soli
b) nasycony roztwór trudno rozpuszczalnego w wodzie Ca(OH)2
c) woda zawieraj ca du e ilo ci soli wapnia i magnezu
d) mieszanina kwasu solnego z kwasem azotowym (V)
e) nasycony roztwór wodny Ba(OH)2 o silnie zasadowym odczynie
f) woda zawieraj ca izotop wodoru - deuter

