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I. ZADANIA OBLICZENIOWE
1. Aceton jest popularnym rozpuszczalnikiem organicznym, który bardzo dobrze
miesza si z wod . Oblicz jak obj to
wody i jak obj to
acetonu nale y
zmiesza , aby otrzyma 1kg wodnego roztworu acetonu o st eniu 34%. Przyjmij
dacetonu = 0,79g/cm3 i dwody = 1g/cm3.
2. Kawałek marmuru o masie 25g rozpuszczono w kwasie solnym, a wydzielony w tej
reakcji gaz pochłoni to całkowicie w płuczce wypełnionej roztworem wodorotlenku
sodu. Masa płuczki wzrosła o 8,8g. Oblicz, ile procent czystego CaCO3 zawierał
marmur oraz jak obj to
w warunkach normalnych zajmowałby wydzielony
w reakcji gaz, gdyby nie był pochłoni ty w płuczce.
3. Odmierzono w warunkach normalnych pewn obj to
gazowego amoniaku
3
i przepuszczono go przez 100cm roztworu kwasu siarkowego(VI) o st eniu
1 mol/dm3. Zakładaj c, e obydwie substancje przereagowały całkowicie oblicz mas
zu ytego amoniaku oraz mas powstałej soli.
Masy atomowe [u]: H – 1, C – 12, N – 14, O – 16, Na – 23, S – 32, Ca – 40.
II. CHEMOGRAF
Ustal wzory zwi zków lub symbole pierwiastków chemicznych jakie kryj
literami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
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III. WIRTUALNE LABORATORIUM
Eksperyment I
I

II

III

IV

HCl + KOH

Na + H2O

CH3COOH+NaOH

H2SO4 + Ba(OH)2

Wska , w których probówkach zachodz
równaniem jonowym:
H+ + OH-

reakcje, które mo na opisa skróconym
H2O

Eksperyment II
I

II

III

IV

roztwór NaOH

roztwór KCl

etanol

roztwór H3PO4

Wska , w których probówkach po dodaniu soku z czerwonej kapusty nast pi zmiana
barwy na zielon .
Eksperyment III
I

II

III

IV

KSCN + FeCl2

KSCN + FeCl3

NaBrO3 + Pb(NO3)2

Pb(NO3)2 + Na2S2O3

Korzystaj c z tabeli rozpuszczalno ci wska , w których probówkach str ci si osad.
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I. DO WIADCZENIA
Do wiadczenie 1.
Wykonanie:
W trzech kolbach znajduj si roztwory mydła. Do pierwszej kolby dodano 50cm3
wody destylowanej, do drugiej kolby dodano 50cm3 roztworu H2SO4, do trzeciej kolby
dodano 50cm3 roztworu Ca(NO3)2.
Obserwacje:
W drugiej i trzeciej kolbie roztwór wyra nie zm tniał.
Polecenia:
a) Wyja nij krótko zaobserwowane w drugiej i trzeciej kolbie efekty.
b) Narysuj wzór półstrukturalny mydła i zaznacz w nim cz
hydrofilow
hydrofobow .

i

Do wiadczenie 2.
Wykonanie:
W kolbie okr głodennej znajduje si stały chlorek sodu. Do kolby dodano st . kwasu
siarkowego (VI), a wydzielaj cy si w reakcji gaz wprowadzano kolejno do kolb
zawieraj cych:
kolba I – woda destylowana z dodatkiem bł kitu bromotymolowego
kolba II – wodny roztwór AgNO3
kolba III – wodny roztwór Pb(NO3)2
kolba IV – wodny roztwór Hg2(NO3)2
Dodatkowa informacja: bł kit bromotymolowy jest wska nikiem kwasowo –
zasadowym, który w rodowisku kwasowym ma barw
ółt , a w rodowisku
zasadowym – niebiesk . Zmiana barwy wska nika nast puje przy pH 6.0 – 7.6.
Obserwacje:
W kolbie I nast piła zmiana barwy z zielonej na ółt , a w kolbach: II, III i IV str ciły
si białe osady.
Polecenia:
a) Podaj wzór i nazw gazu wydzielonego w reakcji.
b) Napisz w formie cz steczkowej równanie reakcji chlorku sodu z kwasem
siarkowym (VI).
c) Napisz w skróconej formie jonowej równania reakcji zachodz cych w kolbach:
II, III i IV.
d) Napisz w formie cz steczkowej równanie reakcji obrazuj ce inn metod
otrzymywania badanego gazu.

II. PRAWDA I FAŁSZ O ZWI ZKACH ORGANICZNYCH
Okre l, czy zdania s prawdziwe czy fałszywe i zakre l odpowiedni
w kolumnie TAK lub NIE. Zakre lone litery czytane kolejno utworz hasło.

liter

TAK NIE
1) propionian metylu to ester

R

G

2) C6H12 to wzór heksanu

E

A

3) undekan to w glowodór nienasycony

N

F

4) kwas mrówkowy to kwas metanowy

I

E

5) estry zawieraj grup karboksylow

R

N

6) kwas octowy jest mocniejszy od kwasu w glowego

E

A

7) glukoza jest cukrem

R

C

8) polichlorek winylu to białko

J

I

9) acetylen otrzymuje si w reakcji karbidu z wod

A

E

III. KRÓTKI TEST CHEMICZNO-EKOLOGICZNY
1. Wska par tlenków, które powoduj powstawanie tzw. „kwa nych deszczy”:
a) PbO2, P4O10,
b) SO2, NO2,
c) CO2, SiO2,
d) CO, CO2.
2. Skutkiem powstawania tzw. „dziury ozonowej” w górnych warstwach atmosfery
Ziemi jest:
a) zwi kszenie ilo ci freonów w powietrzu,
b) zwi kszona ilo opadów niegu zim ,
c) obni enie poziomu wód oceanicznych,
d) nadmierne przenikanie promieni UV.
3. Przyczyn tzw. „efektu cieplarnianego” jest:
a) zatrzymanie energii cieplnej przez ozon,
b) stopniowy wzrost redniej temperatury powietrza,
c) nadmierna ilo CO2 w atmosferze,
d) zwi kszona zawarto gazów szlachetnych w powietrzu.
4. Wska metal, którego zwi zki s najmniej toksyczne dla organizmu ludzkiego:
a) Hg,
b) Pb,
c) Cd,
d) Na.
5. Wapnowanie gleby polega na nawo eniu jej preparatami zawieraj cymi wapno
gaszone. Celem tego zabiegu jest:
a) zatrzymanie wody w glebie (poniewa Ca(OH)2 jest higroskopijne),
b) natlenienie gleby (poniewa Ca(OH)2 zawiera stosunkowo du o tlenu),
c) odkwaszanie gleby (poniewa Ca(OH)2 zoboj tnia jony H+),
d) zniszczenie chwastów (poniewa Ca(OH)2 ma wła ciwo ci r ce).

6. Gleby na terenach uprzemysłowionych cz sto zanieczyszczone s szkodliwymi
dla człowieka metalami ci kimi do których nale m.in.:
a) Pb, Cd, Hg,
b) Li, Na, K,
c) Mg, Ca, Ba,
d) Be, Al, Cu.
7. W badaniach zanieczyszcze
rodowiska wykorzystywana jest jedna z metod
rozdzielania mieszanin wykorzystuj ca ró nice w szybko ci przemieszczania si
poszczególnych składników podczas przepływu ich roztworu przez nieruchomy
adsorbent (tzw. faz stacjonarn ). Metoda ta nosi nazw :
a) ekstrakcja,
b) chromatografia,
c) polarografia,
d) spektroskopia.
8. Do niedawna powszechnie u ywanym minerałem stosowanym do produkcji m.in.
materiałów ognioodpornych (koce ga nicze, kombinezony stra ackie, kurtyny
teatralne) był azbest. Obecnie nie u ywa si go ze wzgl du na:
a) zbyt wysok cen ,
b) mał trwało wykonanych z azbestu materiałów,
c) nisk odporno na warunki atmosferyczne,
d) wła ciwo ci rakotwórcze.
9. Posypywanie zim oblodzonych chodników chlorkiem sodu, który przedostaje si
do gleby, wpływa niekorzystnie na rozwój ro lin. Z chemicznego punktu widzenia
czynno ta jest uzasadniona poniewa :
a) NaCl obni a temperatur krzepni cia wody,
b) NaCl podwy sza temperatur topnienia wody,
c) uwalnia chlor, który ma wła ciwo ci higroskopijne,
d) rozpuszcza si z wydzieleniem du ych ilo ci ciepła, co powoduje topnienie lodu.
10. Który z ni ej przedstawionych piktogramów okre la produkt „niebezpieczny dla
rodowiska” ?
a)
b)
c)
d)

