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MŁODY CHEMIK
II etap

I. DO WIADCZENIE – „ ółta smuga”
Du y cylinder miarowy wypełniono roztworem jodku potasu. Nast pnie przez
lejek wlano niewielk ilo roztworu azotanu (V) ołowiu (II). W cylindrze
pojawiła si smuga ółtego osadu, który po chwili opadł na dno.
Polecenie:
Zapisz w formie cz steczkowej i jonowej równanie powy szej reakcji.
II. DO WIADCZENIE – Drzewko w zlewce”
Miedziany drut poci to na kawałki i uformowano z niego choink .
Drzewko umieszczono w roztworze azotanu (V) srebra. Po kilku dniach
na ko cach „gał zek” pojawiły si błyszcz ce, metaliczne igiełki,
a roztwór przybrał barw jasnoniebiesk .
Polecenie:
a) Wyja nij zaobserwowane zjawisko. Zapisz odpowiednie równanie
reakcji.
b) Czym mo na wytłumaczy fakt, i metalowe igiełki pojawiły si tylko
na ko cach drutu?
III. DO WIADCZENIE – „Fontanna”
Kolb okr głodenn odwrócon do góry dnem wypełniono
amoniakiem i zatkano korkiem z umieszczon w nim szklan rurk .
Po zanurzeniu ko ca rurki w krystalizatorze wypełnionym wod z
kilkoma kroplami fenoloftaleiny nast piło gwałtowne zassanie cieczy
i w kolbie utworzyła si „fontanna” ró owej barwy.
Polecenie:
a) Wyja nij dlaczego kolba w której zbierany był amoniak odwrócona
była do góry dnem.
b) Jak mo na wyja ni wytworzenie si w kolbie „fontanny”?
c) Dlaczego wytworzona „fontanna” zabarwiona była na ró owo?
IV. OBLICZENIA
zad.1. 6 gramów wodorotlenku sodu zanieczyszczonego chlorkiem sodu i siarczanem (VI)
sodu rozpuszczono w wodzie uzyskuj c roztwór o obj to ci 1 dm3. Z tak przygotowanego
roztworu pobrano dwie próbki – ka d o obj to ci 50 cm3. Na zoboj tnienie pierwszej
próbki zu yto 10 cm3 roztworu kwasu solnego o st eniu 0,5 mol/dm3. Do drugiej próbki
dodano nadmiar roztworu chlorku baru, uzyskuj c 0,11 g osadu.
Polecenie:
a) oblicz st enie molowe NaOH w wyj ciowym roztworze
b) oblicz jaka była procentowa zawarto chlorku sodu w 6 gramowej odwa ce.
zad.2. 85 gramów chlorku sodu rozpuszczono w 300 cm3 wody i otrzymano roztwór o
g sto ci d=1,18 g/cm3. Oblicz st enie molowe roztworu.

zad.3. W wodzie pitnej wykryto lady substancji o odra aj cym smaku i zapachu. W rezultacie
analizy ustalono, e jest to pochodna fenolu o składzie: C-56,1%, H-3,9%, O-12,4%, Cl-27,6%.
Ustal wzór sumaryczny tego zwi zku, wiedz c, e jego masa cz steczkowa wynosi 128,5 u.
V. KRZY ÓWKA „ORGANICZNA”
Rozwi krzy ówk – litery z oznaczonych pól utworz hasło – wyja nij co ono oznacza.
1. Polisacharyd
(tzw. błonnik),
b d cy głównym
składnikiem
ro linnych cian
komórkowych;
jest cukrem
którego nie trawi
organizm ludzki.
2. Proces, który
mo na
zilustrowa
równaniem
reakcji:
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2 C2H5OH(c)+ 2 CO2(g)

3. Proces „ cinania si ” białka pod wpływem np. soli metali ci kich, alkoholi lub
podwy szonej temperatury.
4. Zwi zek organiczny powstaj cy w wyniku reakcji karbidu z wod .
5. Proces polegaj cy na „rozbijaniu” du ych cz steczek w glowodorów na mniejsze,
wykorzystywany głównie do otrzymywania lekkich frakcji z ci kich i mało –
warto ciowych destylatów ropy naftowej.
6. Toluen, ksylen i benzen to w glowodory .....
7. Inna nazwa etylenu.
VI. CHEMOGRAF
Ustal wzory (lub symbole) substancji A, B, C, D, E, F, G, H, I.
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VII. REBUSY
Uzupełnij zdania rozwi zuj c rebusy.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie minerałów jest
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