Bielsko-Biała, Cieszyn, Gliwice, Katowice, 16 maja 2014

XXIV Regionalny Konkurs
dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych
„RANDKA Z CHEMIĄ”
ZADANIE I. PYTANIA TESTOWE (15 punktów)
1. Azotan (V) potasu KNO3 czyli saletra indyjska stosowana jest jako nawóz sztuczny. Którą
z poniższych metod nie można otrzymać tej soli:
a) kwas + wodorotlenek
b) tlenek metalu + kwas
c) metal + niemetal
d) tlenek metalu + tlenek niemetalu
2. Reakcja acetylenu z wodą bromową, w wyniku której woda bromowa ulega odbarwieniu, jest
przykładem reakcji:
a) substytucji,
b) hydratacji,
c) eliminacji,
d) addycji
3. Trawienie szkła wykorzystuje się do zdobienia powierzchni szklanych, w tym celu na powierzchnię
szkła należy podziałać:
a) HNO3,
b) HF,
c) H2SO4,
d) HBr.
4. Michał wykonywał doświadczenie polegające na dodaniu kropli jodyny na kawałek ziemniaka.
W swoich obserwacjach zanotował:
a) brak widocznej zmiany,
b) zmianę zabarwienia na kolor granatowy,
c) zmianę zabarwienia na kolor ceglastoczerwony,
d) zmianę zabarwienia na kolor żółty.
5. Jony pochodzące wyłącznie z dysocjacji kwasów przedstawiają wzory:
a) OH-, Na+, H+,
b) Cl-, Mg2+, H+,
c) SO42-, OH-, H+,
d) NO3-, Br-, H+.
6. Uzupełnij tekst o brakujący wyraz: „Niektóre .......................... mają bardzo nieprzyjemny zapach,
przypominający woń zepsutych ryb. Wykorzystują to niektóre zwierzęta, jak lisy, lwy czy hieny do
znakowania terenu, po którym się poruszają.”
a) estry,
b) aminy,
c) kwasy karboksylowe,
d) sacharydy.
7. Bardzo ważny w diecie człowieka jest nienasycony kwas linolowy, wchodzący w skład oleju
słonecznikowego. Wykorzystuje się go w przemyśle między innymi do produkcji mydeł i farb olejnych.
Wskaż wzór kwasu linolowego:
a) C17H31COOH,
b) C17H35COOH,
c) C15H31COOH,
d) C17H33COOH.
8. Węgiel drzewny wypalany jest z drzewa lipowego i znalazł zastosowanie w medycynie,
ze względu na:
a) małą gęstość,
b) właściwości adsorpcyjne,
c) dużą wydajność energetyczną,
d) małą zawartość substancji smolistych.
9. Przy pomocy rozdzielacza można rozdzielić mieszaninę złożoną z:
a) wody i ropy naftowej,
b) atramentu i wody,
c) soli kuchennej i wody,
d) wody i mleka.
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10. Wskaż, które ze zdań dotyczy wiązania jonowego:
a) tworzy się głównie pomiędzy atomami niemetali,
b) powstaje w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych,
c) powstaje w wyniku przekazania elektronów walencyjnych z atomu metalu do atomu niemetalu,
d) polega na przyciąganiu elektrostatycznym między atomem wodoru i atomem elektroujemnym
zawierającym wolne pary elektronowe.
11. Kwaśne deszcze powstają w wyniku opadu atmosferycznego w połączeniu z :
a) tlenkami siarki, tlenkami azotu, tlenkiem węgla(IV),
b) tlenkami siarki, chlorowodorem, tlenkiem wapnia,
c) tlenkami azotu, tlenkiem węgla(II), tlenkiem węgla(IV),
d) tlenkiem magnezu, chlorowodorem, tlenkami azotu.
12. Wskaż prawidłowy zapis rozmieszczenia elektronów na powłokach dla jonu Ga3+
a) K2L8M8N8,
b) K2L8M18,
c) K2L8M8N13,
d) K2L8M18N3.
13. Która z poniższych właściwości nie opisuje metali:
a) są ciągliwe i kowalne,
b) dobrze przewodzą prąd elektryczny,
c) posiadają metaliczny połysk,
d) są izolatorami.
14. Metal ten nazywany jest płynnym srebrem, jego źródłem są wybuchy wulkaniczne, wietrzenia
i erozja minerałów. O jakim metalu mowa?
a) srebro,
b) cyna,
c) rtęć,
d) tal.
15. Sól gorzka to związek stosowany w przemyśle jako substancja susząca, natomiast w lecznictwie jako
środek przeczyszczający. Składa się z metalu drugiej grupy układu okresowego oraz reszty kwasu
tlenowego i nie powoduje zabarwienia płomienia palnika. Wzór tej soli to:
a) Sr(NO3)2,
b) MgSO4 · 7 H2O,
c) CuCO3 · 2 H2O,
d) BaCl2.
ZADANIE II. ZADANIA OBLICZENIOWE (10 punktów)
1. W temperaturze 80 0C sporządzono 200 g 60% roztworu KNO3. Roztwór ochłodzono do
20 0C. Ile gramów KNO3 wykrystalizowało po ochłodzeniu?
Rozpuszczalność KNO3 w 800C: 170,9g,
Rozpuszczalność KNO3 w 200C: 31,9g
a) 88,10 g,
b) 56,20 g,
c) 94,48 g,
d) 139,00 g.
3
2. Zmieszano 300 ml 4,25 mol/l roztworu KOH (d=1,19 g/cm ) z 200 g 15% KOH. Jakie jest stężenie
powstałego roztworu?
a) 22,3 %,
b) 18,2 %,
c) 3,6 mol/dm3,
d) 1,8 mol/dm3.
3. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 6,02 · 1019 cząsteczek wodoru? Wynik podaj w cm3.
a) 0,00224 cm3,
b) 22,4 cm3,
c) 22400000 cm3,
d) 2,24 cm3.
4. Pewien związek organiczny zawiera 6 atomów siarki w cząsteczce. Procentowa zawartość siarki w tym
związku wynosi 4,18%. Jaka jest masa cząsteczkowa tego związku?
a) 4593,3 u,
b) 763,7 u,
c) 192,0 u,
d) 802,5 u.
5. W ilu gramach wody należy rozpuścić 25,5 g Na2SO4 · 10H2O aby otrzymać roztwór o stężeniu 5,44%?
a) ok. 181 g,
b) ok. 195 g,
c) ok. 453 g
d) ok. 469 g.
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ZADANIE III. ZADANIA Z TREŚCIĄ (18 punktów)
Za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty!
ZADANIE 1.
Nadmierne spożywanie sacharozy prowadzi do otyłości oraz chorób układu krążenia, może też być
przyczyną próchnicy zębów. W wielu produktach spożywczych sacharoza zastąpiona jest innymi
substancjami słodzącymi pochodzenia naturalnego, takimi jak np. syrop klonowy, melasa czy miód lub
syntetycznymi np. acesulfanem K, ksylitolem lub ponad 300 razy słodszą od sacharozy sacharyną.
Przeanalizuj przedstawione poniżej wzory dwóch popularnych słodkich substancji: aspartamu
i sacharozy, a następnie umieść w tabeli znak „x” jeśli stwierdzenie dotyczące danego związku jest
prawdziwe.
A
B

Związek A

Związek B

Jest to wzór aspartamu.
Ma większą masę cząsteczkową.
Posiada grupę/y hydroksylową/e.
Posiada grupę karboksylową.
Posiada pierścień aromatyczny.
ZADANIE 2.
Tlenek krzemu(IV) należy do najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej tlenków. Tlenek ten
szeroko stosowany jest do produkcji szkła kwarcowego wykorzystywanego m.in. w światłowodach
i różnego rodzaju lampach.
Poniżej przedstawiono schemat doświadczenia ilustrującego właściwości chemiczne SiO2.
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×

Zaznacz znakiem „x”, w których probówkach reakcja nie zajdzie.
I

II

III

IV

V

VI

Zaznacz znakiem „x”, które spośród wymienionych w tabeli związków powstaną w zachodzących
w doświadczeniu reakcjach.
H2SiO3

Si(OH)4

SiF4

SiCl4

Na2SiO3

SiH4

ZADANIE 3.
Do produkcji mydła na skalę przemysłową stosuje się zazwyczaj łój zwierzęcy, czyli tłuszcz zawierający
głównie pochodne kwasu stearynowego lub palmitynowego.
Reakcję, w wyniku której z tłuszczu otrzymywane jest mydło nazywa się:
 A. estryfikacją,
 B. zobojętnianiem,
 C. zmydlaniem.
Reakcję tę przedstawia równanie:
 A.

 B. C17H35COOH + NaOH → C17H35COONa + H2O
 C. 3 C17H35COOH + CH2(OH)CH(OH)CH2OH → trójstearynian glicerolu + 3 H2O
ZADANIE 4.
W szkolnych warunkach laboratoryjnych destylację ropy naftowej można przeprowadzić w zestawie
zamieszczonym na rysunku poniżej:

3.

2.

4.
5.

1.
6.
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Jaką cyfrą zaznaczony jest element zestawu, w którym umieszcza się próbkę ropy poddaną destylacji?
 1,
 4,
 6.
Która z niżej wymienionych frakcji ropy naftowej pojawi się jako pierwsza podczas destylacji?
 A. nafta,
 B. benzyna,
 C. olej napędowy.
ZADANIE 5.
Poli(metakrylan metylu) PMMA zwany popularnie pleksi lub „szkło organiczne” to jeden
z najpopularniejszych polimerów z jakimi spotykamy się w życiu codziennym.
Wzór tego związku przedstawia rysunek:

PMMA wytwarzany jest w wyniku polimeryzacji metakrylanu metylu, który należy do grupy
 A. estrów,
 B. ketonów,
 C. kwasów karboksylowych.
i jest związkiem
 A. nasyconym,
 B. nienasyconym,
 C. aromatycznym.
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Źródło: W. Mizerski, Tablice Chemiczne, Adamantan, 2004
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