Katowice - 23 maj 2000r

XI Konkurs

„RANDKA Z CHEMI ”
I. Rozwi test:
1. Wybierz grup zwi zków, które nie nale do zwi zków organicznych:
a) C2H5OH, C2H4, C6H5NH2
c) NaHCO3, CO2, (NH4)2CO3
b) H2NCONH2, CH3CH2CH3, CH3CH=CH
d) CH3COOCH3, C2H2, C6H6
2. W zlewce sporz dzono nasycony roztwór soli kuchennej w wodzie. Nast pnie pozostawiono
zlewk odkryt na kilka dni. Które ze stwierdze jest prawdziwe:
a) st enie roztworu wzrosło
c) rozpuszczalno NaCl zwi kszyła si
b) st enie roztworu zmalało
d) st enie roztworu nie uległo zmianie
3. Wska grup , w której substancje maj tylko wi zania kowalencyjne-spolaryzowane:
b) H2SO4, Na2O, H2
c) CO2, N2O5, H2O
d) C2H5OH, I2, NaHCO3
a) O2, H2O, H3PO4
4. Ile gramów wody mo na otrzyma spalaj c w warunkach normalnych 10 dm3 wodoru
w 20 dm3 powietrza?
a) 10 g
b) 6,8 g
c) 5,2 g
d) 3,7 g
5. Przygotowano dwa roztwory, w których st enie jonów wodorotlenowych wynosiło:
w roztworze A: 4·10-9mol/dm3 , w roztworze B: 8·10-5mol/dm3. Który z tych roztworów ma wy sze pH?
a) A
c) A i B maj jednakowe pH
b) B
d) na podstawie podanych informacji nie mo na okre li pH
6. Wska grup cz stek, zawieraj c tylko wolne rodniki:
b) NH4+, H3O+, Na+
c) CH3•, Br -, C2H5OH
d) Cl•, CH3•, C3H7•
a) NH3, H2O, O2
7. Podczas dysocjacji elektrolitycznej azotanu (V) potasu rozerwaniu ulega wi zanie:
a) potas-azot
b) potas-tlen
c) azot-tlen
d) tlen-tlen
8. W wyniku spalania 1,3 g pewnego gazowego w glowodoru otrzymano 0,1 mola CO2.
G sto tego w glowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,161 g/dm3.
Podaj mas molow spalonego zwi zku oraz jego wzór sumaryczny:
a) 26 g/mol - C2H2
b) 28 g/mol - C2H4
c) 30 g/mol - C2H6
d) 52 g/mol – C4H4
9. Długo ci wi zania nazywamy :
a) odległo j dra od powłoki walencyjnej
b) odległo elektronu na orbitalu 1s od j dra atomu
c) odległo mi dzy j drami poł czonych atomów
d) odległo mi dzy elektronami walencyjnymi tworz cymi wi zanie
10. Białko jaja kurzego tworz ce koloid to:
a) albumina
b) lecytyna
c) eozyna
d) pepsyna
11. Co to jest „suchy lód”?
a) osuszone kostki lodu b) stały CO2
c) ciekły hel
d) ciekły azot
12. Zwi zek chromu ulega utlenieniu je li zmienia barw
a) z zielonej na ółt
c) z pomara czowej na ółt
b) z ółtej na pomara czow
d) z pomara czowej na zielon
13. Który z izotopów w gla stosowany jest do datowania?
a) C-12
b) C-13
c) C-14
d) C-15
14. Dysponuj c 10g: wapnia, wodorku wapnia, sodu i wodorku sodu w celu otrzymania jak
najwi kszej ilo ci wodoru w reakcji z wod nale y u y :
a) Na
b) NaH
c) Ca
d) CaH2
15. Znajd fałszywe zdanie
a) destylacja, krystalizacja i ekstrakcja słu do rozdzielania mieszanin jednorodnych fizycznie
b) mieszaniny niejednorodne fizycznie mo na rozdzieli przy pomocy dekantowania lub s czenia
c) zwi zek chemiczny, który powstanie z mieszaniny jednorodnej fizycznie zachowuje jej wła ciwo ci
fizyczne
d) w destylacji, jako metodzie rozdziału, wykorzystuje si ró nice temperatur wrzenia składników
mieszaniny
16. W którym szeregu wyst puj substancje reprezentuj ce ró ne stany skupienia (warunki normalne)?
a) jod, brom, chlor
b) ołów, siarka, tlen
c) rt , potas, brom
d) krypton, mangan, selen
17. W chwili pocz tkowej istnieje 1g wolnych neutronów. Przyjmuj c, e ich okres półtrwania (zwany
inaczej czasem połowicznego zaniku) wynosi 12 minut, ustal ile ich zostanie po 24 minutach.
a) 0,5 g
b) 0,25 g
c) 0,05 g
d) 0,01 g

18. W cz steczce Fe3O4:
a) atomy elaza posiadaj warto ciowo III
b) atomy elaza posiadaj warto ciowo II
c) jeden atom elaza posiada warto ciowo II, a dwa pozostałe: III
d) jeden atom elaza posiada warto ciowo III, a dwa pozostałe: II
19. Najmniejsz obj to w warunkach normalnych b dzie zajmowało:
a) 14 g N2
b) 35 g HCl
c) 32 g CH4
d) 8 g H2
20. Hydroksosoli nie utworzy:
a) wodorotlenek elaza (II)
c) wodorotlenek litu
b) wodorotlenek elaza (III)
d) wodorotlenek miedzi (II)
21. W celu otrzymania 71 g chloru w reakcji:
4 HCl + O2 → 2 Cl2 + 2 H2O
nale y u y :
a) 44,8 dm3 HCl (warunki normalne) oraz 6,02 ⋅ 1023 atomów tlenu
b) 89,6 dm3 HCl (warunki normalne) oraz 12,04 ⋅ 1023 atomów tlenu
c) 22,4 dm3 HCl (warunki normalne) oraz 6,02 ⋅ 1023 atomów tlenu
d) 67,2 dm3 HCl (warunki normalne) oraz 3,01 ⋅ 1023 atomów tlenu
22. W celu otrzymania 44,8 dm3 (warunki normalne) tlenku azotu (IV) według nast puj cego
schematu (w nawiasach podano wydajno ci poszczególnych etapów reakcji)
N2 + 3 H2 → 2 NH3 (80%)
4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O (50%)
2 NO + O2 → 2 NO2 (50%)
nale y u y :
a) 340 g azotu
b) 280 g azotu
c) 180 g azotu
d) 140 g azotu
23. W pi ciu kolbach znajduj si wodne roztwory NaOH o podanych st eniach i obj to ciach:
I

II
0,6M

III
1,1M

IV
0,7M

V
0,3M

2M

700 cm3
300 cm3
500 cm3
1000 cm3
200 cm3
Które dwa z nich nale y zmiesza , aby mo na było zoboj tni jak najwi ksz ilo dowolnego kwasu?
a) I i IV
b) II i IV
c) I i V
d) III i IV
24. Pierwiastki o chemicznym charakterze obojnaczym nazywamy pierwiastkami:
a) homogenicznymi
c) jonowymi
b) półprzewodnikowymi
d) amfoterycznymi
25. Które substancje dodane do wody spowoduj wzrost pH?
II.Na2SO4
III.K2S
IV.BaCO3
I.H2SO4
a) I i II
b) I i III
c) III i IV
d) II i IV
26. Przybli ony stosunek mas: neutronu, protonu i elektronu mo na wyrazi nast puj co:
a) mn : mp : me = 1 :1 : 0,00055
c) mn : mp : me = 1 :1 : 0
b) mn : mp : me = 2 :1 : 0,5
d) mn : mp : me = 1,7 :1,7 : 0,9
27. Ró nica mi dzy sum mas cz stek elementarnych, a rzeczywist mas atomu, równowa na
energii wydzielonej podczas syntezy j dra z jego składników okre lana jest jako:
a) energia Einsteina
b) defekt Schottky’ego
c) masa nadmiarowa
d) defekt masy
28.Czy mi dzy protonami, a neutronami wyst puj siły oddziaływa elektrostatycznych?
a) tak, poniewa siły oddziaływa elektrostatycznych wyst puj pomi dzy wszystkimi cz stkami
elementarnymi
b) tak, poniewa cz stki te maj zbli one masy
c) nie, poniewa oddziaływania elektrostatyczne wyst puj tylko w przypadku elektronów
d) nie, poniewa neutrony pozbawione s ładunku elektrycznego
29. Chloroform jest bezbarwn ciecz , której pary działaj usypiaj co. Substancja ta ma wzór
chemiczny: CHCl3. Ile rodzajów nuklidów ró ni cych si liczbami atomowymi zawiera chloroform?
a) 3
b) 4
c) 5
d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
30.Wska zestaw zawieraj cy wył cznie pierwiastki nie stosuj ce si do „reguły oktetu”
a) Cl, Br, I
b) Ca, K, Mg
c) N, O, F
d) H, Li, Be

31. Podczas wicze laboratoryjnych Klemens otrzymał 500 cm3 tlenu, a Juliusz 250 cm3 wodoru.
Klemens powiedział Julkowi: „otrzymałem 2 razy wi cej cz steczek gazu ni ty”. Swoje stwierdzenie
oparł na znajomo ci:
a) g sto ci wodoru i tlenu
c) prawa Avogadra
b) mas cz steczkowych wodoru i tlenu
d) prawa stosunków obj to ciowych Gay-Lussaca
32. Po zmieszaniu roztworu AgNO3 z roztworem KBr zajdzie reakcja pomi dzy
a) cz steczkami AgNO3 i cz steczkami KBr
c) cz steczkami KBr i kationami Ag+
d) kationami K+ i anionami NO3b) kationami Ag+ i anionami Br 33. Jaki metal zanurzono do roztworu AgNO3, je li wytr cił si osad metalicznego srebra, a roztwór
zmienił barw na jasnozielon ?
a) mied
b) cynk
c) potas
d) elazo
34.W celu wykazania wpływu jonów potasowych i azotanowych na rozwój ro lin uczniowie mieli
przygotowa 500 cm3 roztworu zawieraj cego 0,1 mola jonów potasowych i 0,1 mola jonów
azotanowych. Do dyspozycji mieli KCl i NaNO3. Aby przygotowa prawidłowo roztwór nale ało:
a) odwa y 7,45 g KCl i 8,5 g NaNO3, a nast pnie rozpu ci je w takiej ilo ci wody, aby ko cowa
obj to roztworu wynosiła 500 cm3
b) odwa y 3,725 g KCl i 4,25 g NaNO3 i rozpu ci je w takiej ilo ci wody, aby ko cowa obj to
roztworu wynosiła 500 cm3
c) odwa y 3,725 g KCl i 4,25 g NaNO3, a nast pnie rozpu ci je w 500 cm3 wody
d) odwa y 7,45 g KCl i 8,5 g NaNO3, rozpu ci je w 1 dm3 wody, a otrzymany roztwór podzieli
na dwie równe cz ci
35. W roztworze wodnym H3PO4 obok kationów wodorowych
a) s w jednakowych ilo ciach jony: H2PO4-, HPO42- i PO43b) najwi cej jest jonów PO43c) najwi cej jest jonów HPO42d) najwi cej jest jonów H2PO4MASY ATOMOWE [u] :

H – 1, C – 12, N – 14, O – 16, Na – 23, Cl – 35.5, K – 39, Ca - 40

II. Z podanego ni ej schematu wybierz numery przemian, w których jako substrat
stosujemy:
a) tlen

b) wod

c) zasad sodow
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III. Ustal jakie substancje kryj si pod symbolami literowymi ( podaj ich wzory )
(w chemografie nie uwzgl dniono współczynników stechiometrycznych)
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