Katowice 22.05.01

XII Wojewódzki Konkurs

„RANDKA Z CHEMI ”
zadanie 1: TEST
1.Do 20 g krystalicznego w glanu potasu ( K2CO3 2H2O ) dodano nadmiar kwasu siarkowego
(VI). Ile dm3 CO2 wydzieli si podczas reakcji? (Oblicz obj to suchego gazu w warunkach
normalnych).
b) 3,25 dm3
c) 5,06 dm3
d) 6,38 dm3
a) 2,57 dm3
2.Oblicz ile jonów dodatnich i ile jonów ujemnych zawiera 1 dm3 0,005 - molowego roztworu
Ca(OH)2, je li jego stopie dysocjacji = 0,8.
a) n kationów = 3,762⋅1021 n anionów = 7,525⋅1021
c) n kationów = 4,816⋅1021 n anionów = 2,408⋅1021
d) n kationów = 2,408⋅1021 n anionów = 4,816⋅1021
b) n kationów = 7,525⋅1021 n anionów = 3,762⋅1021
3.Podczas rozpuszczania magnezu w kwasie siarkowym (VI) utworzyło si 36 g siarczanu
(VI) magnezu. Ile wa ył magnez ? Ile gramów H2SO4 zu yto na jego rozpuszczenie ?
a) 24,0 g Mg i 98,0 g H2SO4
c) 7,2 g Mg i 36,0 g H2SO4
b) 7,2 g Mg i 29,4 g H2SO4
d) 72,0 g Mg i 120,0 g H2SO4
4.Podczas spalania 3 g antracytu otrzymano 5,3 dm3 dwutlenku w gla ( zmierzonego w
warunkach normalnych). Ile procent w gla zawierał antracyt ?
a) 94,7%
b) 16%
c) 5,3%
d) 100%
5.Karborund , zwi zek chemiczny krzemu i w gla jest prawie tak twardy jak diament i ze
wzgl du na to jest u ywany jako materiał cierny w temp. nawet powy ej 10000C. Ustal wzór
tego zwi zku , wiedz c , e krzem z w glem poł czony jest w tym zwi zku w stosunku
masowym 7 : 3.
b) SiC2
c) Si2C
d) SiC
a) Si7C3
6.Podczas hydrolizy sacharozy , przebiegaj cej z 80% - ow wydajno ci otrzymano 9 kg
glukozy. Ile wynosiła masa hydrolizowanej sacharozy?
a) 11,25 kg
b) 17,10 kg
c) 13,68 kg
d) 21,38 kg
7.Podczas rozkładu tlenku azotu (V) według równania: 2 N2O5 (g)
4NO2 (g) + O2 (g)
otrzymano nast puj ce dane do wiadczalne:
Czas [min]
[N2O5] 10-3 [mol\dm3]

0
5,00

4
4,20

8
3,53

12
2,96

16
2,48

Po jakim czasie ulegnie rozkładowi 25% tlenku azotu (V)
a) ok.18 min.
b) ok.12 min.
c) ok.6 min.
d) ok.3 min.
8.W soku z cytryny znajduje si ok. 6,5 % kwasu cytrynowego. Oblicz st enie procentowe
kwasu cytrynowego w roztworze otrzymanym przez zmieszanie 50 g soku cytrynowego z 80 g
wody.
a) 2,5%
b) 3,9%
c) 4,1%
d) 5%
9.Ameryka ski fizyk i chemik Robert Wiliams Wood mieszkał w Harwardzie w domu studenckim
Wraz z innymi studentami korzystał ze stołówki studenckiej, w której pracowała „oszcz dna”
kucharka. Studenci doszli do wniosku, e po sko czonym obiedzie kucharka zbierała resztki
po ywienia z talerzy i przygotowywała z nich danie na kolacj . W jaki sposób doszli do
takiego wniosku?
Wood posypał resztki z obiadu chlorkiem litu. Chlorek litu jest bardzo podobny do chlorku
sodu, wi c kucharka niczego nie zauwa yła. Wieczorem, po kolacji, studenci zebrali resztki
po ywienia ze swoich talerzy i zbadali je metod spektroskopow . Zarejestrowane widmo
zawierało wyra n czerwon lini charakterystyczn dla litu. Tak wi c Wood i jego
przyjaciele zdobyli niezbity dowód , e w skład ich kolacji zostały wł czone niedojedzone
resztki obiadu. Oblicz skład procentowy chlorku litu.
a) 9,0% Li i 91,0% Cl
c) 28,3% Li i 71,7% Cl
b) 16,5% Li i 83,5% Cl
d) 50,0% Li i 50,0% Cl

10. W aparacie stosowanym podczas operacji przez anestezjologa znajduje si 1600 cm3 gazu
o temperaturze 200C, za temp. ciała pacjenta wynosi 370C. Jak obj to zajmie ten gaz po
wprowadzeniu go do ciała pacjenta, je li przyjmiemy, e ci nienie nie ulega zmianie?
a) 864,5 cm3
c) 2960,0 cm3
b) 1512,2 cm3
d) 1692,8 cm3
11.Wła ciwo ci jednego z tlenków azotu opisano w nast puj cy sposób:
- w warunkach panuj cych w laboratorium jest gazem
- nie reaguje z H2O
- nie reaguje z kwasem solnym
- nie reaguje z zasad sodow
Tlenkiem tym mo e by :
b) NO2
c) N2O3
d) N2O5
a) N2O
12.Tzw. alternatywne ródła energii to:
a) ropa naftowa, gaz ziemny, koks
b) woda, promieniowanie słoneczne, wiatr
c) w giel kamienny, torf, drewno
d) gaz ziemny, ropa naftowa, materiały rozszczepialne (uran, pluton)
13.Woda wyst puje w trzech stanach skupienia : stałym , ciekłym i gazowym. W przyrodzie
ci gle nast puje przemiana wody z jednego stanu skupienia w drugi. Przej cie pary wodnej
w szron nazywamy:
a) resublimacj
b) krystalizacj
c) sublimacj
d) rekrystalizacj
14.Pierwiastek chemiczny E tworzy tlenek E2O5 i wodorek EH3. E znajduje si w układzie
okresowym najprawdopodobniej w:
a) 15 grupie (V grupie głównej)
c) 5 okresie
b) 13 grupie (III grupie głównej)
d) 3 okresie
15.Spo ród podanych ni ej metali z wod w temp. pokojowej najszybciej reaguje:
a) Hg
b) Fe
c) Mg
d) K
16.W której odpowiedzi – a, b, c, d czy e , efekty X, Y, Z, K towarzysz zmieszaniu substancji
1,2,3,4 z substancjami A, B, C, D?
1 - spirytus
2 - ocet
3 - oran ada gazowana
4 - tłuszcz

A - benzyna
B - woda
C - roztwór Na2CO3
D - roztwór Ca(OH)2

X - pienienie
Y - powstanie osadu
Z - krystalizacja
K - powstanie roztworu

a) 1 + A = X
2+B=Z
3+C=K
4+D=Y
b) 1 + B = K
2+C=X
3+D=Y
4+A=K
c) 1 + C = Y
2+D=Y
3+A=K
4+B=Z
d) 1 + D = X
2+A=K
3+B=K
4+C=Y
17.Jak ze wzrostem długo ci ła cucha w glowego zmieniaj si podane ni ej wła ciwo ci
alkoholi jednowodorotlenowych: I – rozpuszczalno w wodzie
II – temp. wrzenia
III – reaktywno grupy –OH

a)
b)
c)
d)

I – rozpuszczalno
w wodzie
maleje
maleje
wzrasta
wzrasta

II – temp. wrzenia
wzrasta
maleje
maleje
wzrasta

III – reaktywno
grupy –OH
maleje
wzrasta
wzrasta
maleje

18.Cz steczk , w której wszystkie atomy znajduj si w tej samej płaszczy nie jest:
a) CH3CH=CH2
b) CH2=CH2
c) CH3CH=CHCH3
d) CH4

19.W 6 naczyniach znajduj si st . wodne roztwory nast puj cych substancji: amoniak,
chlorek wapnia, chlorowodór, kwas azotowy (V), siarczan (IV) magnezu, wodorotlenek
sodu. Ustal, jaka substancja znajduje si w ka dym naczyniu,
je li wiadomo, e:
- roztwór w naczyniu I ma odczyn oboj tny, po dodaniu do niego roztworu IV obserwuje si
zm tnienie
- po zbli eniu wylotów naczy II i V pojawiaj si białe dymy , roztwór z naczynia II ma
odczyn kwa ny, a z V – zasadowy
- roztwór z naczynia III reaguje z Cu, a jednym z produktów reakcji jest brunatny, truj cy gaz
- roztwór z naczynia VI barwi wyci g z czerwonej kapusty na zielono, a fenoloftalein na
malinowo
- roztwór z naczynia IV m tnieje po dodaniu kilku kropli Ba(NO3)2
naczynie I

naczynie II

naczynie III

naczynie IV

naczynie V

r-r CaCl2
r-r HCl
r-r HNO3 r-r MgSO4
a) r-r NH3
r-r
HCl
r-r
MgSO
r-r
NaOH
r-r NH3
r-r CaCl2
b)
4
r-r NH3
r-r HNO3
r-r HCl
r-r NaOH
c) r-r CaCl2
r-r HCl
r-r HNO3 r-r MgSO4 r-r NH3
d) r-r CaCl2

naczynie VI

r-r NaOH
r-r HNO3
r-r MgSO4
r-r NaOH

20.Przedstawiony na rysunku sprz t laboratoryjny to:
a) chłodnica
b) destylarka
c) aparat Kippa
d) biuretka gazowa

MASY ATOMOWE:
H – 1, Li – 7, C – 12, O – 16, Na – 23, Mg – 24, Si – 28, S – 32, Cl – 35,5, K – 39,
Ti – 48, Ba - 137
zadanie 2: TAK CZY NIE:
Na ka de z poni szych pyta odpowiedz „TAK” lub „NIE”.
1. Czy je li na 13g sodu i na 13g potasu działamy wod , to w reakcji z sodem wydzieli si
wi ksza ilo wodoru ?
2. Czy fenoloftaleina zabarwi si na malinowo przy pH=3 ?
3. Czy poprawnie zapisano konfiguracj elektronow sodu: 11Na : 1s22s22p53s2 ?
4. Czy rozpuszczalno wi kszo ci gazów ro nie wraz ze wzrostem temperatury ?
5. Czy zjawisko kontrakcji jest zwi zane ze zmian obj to ci podczas mieszania roztworów ?
6. Czy stopie utlenienia wodoru w zwi zku o wzorze NaH wynosi +1 ?
zadanie 3: REAKCJE
Uzupełnij i zbilansuj reakcje: (podaj sum współczynników stechiometrycznych)

a) Sn(OH)4 + ...
K2[Sn(OH)6]
b) ...PbS + ...HNO3
...S + ...Pb(NO3)2 + ...NO + ...
H2SO4 + ...HCl
c) H2SO3 + Cl2 + ...

zadanie 4: KRZY ÓWKA
Rozwi krzy ówk . Odczytane z zaznaczonej pionowej kolumny hasło stanowi nazw zwi zku
wykorzystywanego do wykrywania i oznaczania niektórych metali, np. niklu.
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„nie lubi cy wody”
w ska, kalibrowana rurka szklana zako czona kurkiem – niezb dna do miareczkowania
w szeregu homologicznym przed etanem
w cz steczce F2 wyst puje wi zanie ...
... (V) sodu, czyli saletra chilijska
grupa pierwiastków do której nale min.: Ac, Th, Pa, U, Np.
nitrowanie tego zwi zku prowadzi do otrzymania trotylu
metoda rozdzielania mieszanin wykorzystuj ca ró nice w szybko ci w drówki składników
mieszaniny w o rodkach porowatych
9. stopy lub roztwory ciekłe, których głównym składnikiem jest rt
10. jeden z produktów rozkładu perhydrolu
11. obszar wokół j dra, wewn trz którego prawdopodobie stwo znalezienia elektronu jest
najwi ksze
12. reakcja redoks, w której jeden pierwiastek ulega zarówno utlenieniu jak i redukcji np.:
Hg2Cl2 HgCl2 + Hg
13.zlewanie cieczy znad osadu
14.zwi zki otrzymywane w reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi
15.nazwa zwyczajowa kwasu aminooctowego
16.pierwiastek o symbolu Os

