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XIII KONKURS CHEMICZNY 
im. Ignacego Łukasiewicza 

rok szkolny 2005/06 

  

Etap I – 2 grudnia 2005 r.         WERSJA I 

 

 
U C Z E S T N I K U  ! 

Przed Tobą test wielokrotnego wyboru stanowiący 20 zadań. Uważnie czytaj każde zadanie 
i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi jest według Ciebie poprawna. Pamiętaj, że tylko jedna jest 
prawdziwa. Po dokonaniu wyboru w karcie odpowiedzi wstaw znak "X" w miejscu odpowiadającym 
numerowi zadania i zgodnym z literą, przy której znalazłeś właściwą według Ciebie odpowiedź. 
Gdybyś zmienił zdanie, przekreśl uprzednio zaznaczoną odpowiedź "X" i dokonaj kolejnego wyboru, 
uzasadniając jednocześnie zmianę decyzji na ostatniej stronie otrzymanego arkusza odpowiedzi. 
 

Powodzenia  !  

 
 

T  E  S  T Max. 20 pkt. 

 

1. Przyporządkować hasłom z kolumny I ich definicje z kolumny II. 
I II 

1 – karmel   a – brunatny produkt powstający podczas ogrzewania cukru trzcinowego 
2 – karmin 
3 – karneol 

  b – naturalny barwnik otrzymywany dawniej z kaszenili 
        (pluskwiak żyjący w kaktusach amerykańskich) 

4 – kasjop   c – minerał tworzący zbite skrytokrystaliczne skupienia 
   d – dawna nazwa pierwiastka lutet 

 

a) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d  b) 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a 
c) 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b  d) 1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c 

2. Zdecydować, którą liczbę kwantową opisano: „kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego 
momentu pędu, określa rzut momentu pędu elektronu na wybrany kierunek w przestrzeni”. 
a) główna  b) poboczna 
c) spinowa  d) magnetyczna 

3. Wybrać związek, który może ulegać wewnątrzcząsteczkowej kondensacji z utworzeniem laktonu. 
a) HO-CH2-CH2-CH2-COOH  b) CH3-CH(OH)-CH2-COOH 
c) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH  d) CH3-CH2-CH(NH2)-COOH 

4. Wskazać jednostkę napromieniowania, dawki letalnej organizmów żywych. 
a) 1 curie (1 C)  b) 1 bekerel (1 Bq) 
c) 1 sievert (1 Sv)  d) 1 rutherford (1 rd) 

5. Nazwać związek kompleksowy o wzorze: Na3[Fe(CN)5(NO)]. 
a) pentacyjanonitrozyl żelazian (II) sodu  b) pentacyjanoazotan (II) żelazian (II) sodu 
c) pięciocyjanoazotan (II) żelazian (III) sodu  d) pentacyjanomononitrozyl żelazian (III) sodu 
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6. Uszeregować pierwiastki zgodnie z regułą elektroujemności (malejąco). 
a) Cl, F, Na, Fr, P  b) F, Cl, P, Na, Fr 
c) Fr, Na, P, Cl, F  d) Na, Fr, Cl, P, F 

7. Zdecydować o długości wiązań węgiel-węgiel w cząsteczkach węglowodorów. 
 C – C  [pm] C = C [pm] C ≡ C [pm] 
a) 154 134 120 
b) 134 154 120 
c) 120 154 134 
d) 120 134 154 

8. Zdefiniować pojęcie: wrzenie. 
a) gwałtowne powierzchniowe parowanie cieczy w temp. wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym 
b) burzliwe parowanie cieczy w całej objętości w warunkach normalnych 
c) burzliwe parowanie cieczy, gdy prężność pary nasyconej nad cieczą osiągnie wartość ciśnienia 

zewnętrznego 
d) gwałtowne parowanie cieczy, gdy prężność pary nasyconej nad cieczą osiągnie wartość 1 atm. 

9. Przyporządkować nazwę polimeru do odpowiedniego meru. 
I -CH2- X poliformaldehyd 
II -CF2- Y polichlorek winylu 
III -CH2-O- Z teflon 
IV -CH2-CHCl- W polietylen 

 

a) I – X, II – Y, III – Z, IV – W   b) I – Y, II – W, III – W, IV – X  
c) I – W, II – X, III – Y, IV – Z  d) I – W, II – Z, III – X, IV – Y 

10. Wybrać grupę związków o właściwościach amfoterycznych. 
a) tlenek glinu, wodorotlenek chromu (II)  b) tlenek miedzi (II), wodorotlenek baru 
c) tlenek chromu (III), wodorotlenek ołowiu (IV)  d) tlenek cyny (IV), wodorotlenek manganu (II) 

11. Wskazać chiralne kamienie domina mające oś symetrii. 

 
        I                      II                    III                    IV                   V 
a) wszystkie   b) I, II, III 
c) II, IV  d) tylko III 

12. Nazwać metodę rozdzielania mieszanin wykorzystującą różnice prędkości wędrówki składników w 
ośrodkach porowatych. 
a) chromatografia  b) filtracja 
c) polarografia  d) polarymetria 

13. Wybrać sposób, dzięki któremu można odróżnić wodny roztwór Fe(NO3)2 od roztworu FeCl3. 
a) do obu roztworów dodać r-r AgNO3  b) do obu roztworów dodać odczynnik AKT 
c) do obu roztworów dodać r-r KSCN  d) przeprowadzić analizy z pkt. a), b) i c) 

14. Wskazać wzór syderytu. 
a) Fe2O3  b) Fe2O3 · 3 H2O 
c) Fe3O4  d) FeCO3 
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15. Nazwać koloidalne roztwory mydeł wapniowych w olejach mineralnych, stosowane jako smary 
odporne na działanie wody. 
a) towoty  b) topniki 
c) tioplasty  d) terpeny 

16. Wybrać spośród podanych graficznie wyznaczonych stałych szybkości reakcji - reakcję I rzędu. 

 
          a)                                b)                                c)                              d) 

17. Zdecydować, która z soli BaSO3 KSO=4·10
-10 czy BaSO4 KSO=1,1·10

-10 jest trudniej rozpuszczalna. 
a) BaSO4  b) BaSO3 
c) jednakowo rozpuszczalne  d) zbyt mało informacji do podjęcia decyzji 

18. Spośród podanych wskaźników wybrać ten, który najdokładniej określi pH wodnego roztworu 
NH4Cl. 

barwa w środowisku 
 wskaźnik 

zakres pH 
zmiany barwy kwasowym zasadowym 

I 2,4-dinitrofenol 2,0 – 4,7 bezbarwna żółta 
II czerwień fenolowa 6,6 – 8,0 żółta czerwona 
III czerwień kongo 3,0 – 5,0 niebieska czerwona 
IV fenoloftaleina 8,2 – 10,0 bezbarwna czerwona 
V fiolet krystaliczny 0,1 – 1,8 żółta niebieska 
VI purpura bromokrezolowa 5,2 – 6,8 żółta czerwona 
VII trinitrotoluen 11,5 – 13,0 bezbarwna pomarańczowa 

 

a) II  b) IV 
c) VI  d) VII 

19. Zdecydować, które pierwiastki mają następującą konfigurację elektronów walencyjnych: 
      (n-2)f14(n-1)d1ns2 
a) pierwiastki grupy 2  b) pierwiastki grupy 12 
c) lutet i lorens  d) skand, itr, lantan, aktyn 

20. Wybrać parę nuklidów stanowiących izotony. 
a) 35 37

17 17
X,  X   b) 36 36

16 18
X,  X  

c) 40 39

20 19
X,  X   d) 35 39

17 18
X,  X  
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U C Z E S T N I K U  ! 

 
Przed Tobą 3 zadania otwarte. Rozwiąż je stosując zasady matematyki, właściwe prawa chemiczne, 
wyeksponuj przeliczanie jednostek i uwzględnij komentarz pisemny. Każde zadanie winno znaleźć 
rozwiązanie na odpowiednich stronach (obliczenia pomocnicze również). Gdybyś chciał poprawić, 
uzupełnić lub zmienić wersję rozwiązania któregokolwiek zadania, dysponujesz wolną ostatnią stroną 
otrzymanych kart odpowiedzi. W trosce o prawidłowe odczytanie Twoich intencji zaznacz swoją 
decyzję (brak czytelność w Twojej pracy może być przyczyną braku oceny właściwego rozwiązania). 
 

Powodzenia  !  

 

 

Z A D A N I E   A Max. 20 pkt. 

 
W apteczce domowej znajduje się wiele substancji chemicznych, m.in. spirytus salicylowy, jodyna, 

aspiryna i witamina C. 

 

A. Spirytus salicylowy jest 2% roztworem kwasu salicylowego w 70% roztworze alkoholu 

etylowego. Zaproponuj syntezę kwasu salicylowego (pisząc odpowiednie równania reakcji w 

formie cząsteczkowej) mając do dyspozycji węglik wapnia i dowolne odczynniki nieorganiczne, 

a następnie wylicz zawartość składników w 100 g spirytusu salicylowego. 

 

B. Jodyna jest 10% roztworem jodu w alkoholu etylowym. Ustal, obliczając, ile gramów 

jodowodoru należałoby poddać dysocjacji termicznej, dla której w temp. 490°C stała 

równowagi wynosi 0,021, aby przygotować 10 g jodyny. 

 

C. Aspiryna (ester kwasu octowego i kwasu salicylowego) ulega hydrolizie w żołądku człowieka. 

Oblicz stężenie 250 cm3 wodnego roztworu sody kalcynowanej potrzebnego do całkowitego 

zobojętnienia 500 mg aspiryny (po hydrolizie). 

 

D. Witamina C występuje w owocach, pomidorach, sałacie, szpinaku i innych. Jej brak powoduje 

trudności w gojeniu się ran i zmniejsza odporność na infekcje. 

Ustal wzór rzeczywisty sumaryczny witaminy C na podstawie składu procentowego: 40,90%wag. 

węgla, 4,54%wag. wodoru i 54,54%wag. tlenu. Masa cząsteczkowa wynosi 176 u. 

 

 

 

Z A D A N I E   B Max. 20 pkt. 

 
Ołów był znany w czasach prehistorycznych. Znaleziono monety ołowiane sprzed 7000 lat. Jest bardzo 

miękki, kowalny i łatwo topliwy, po ogrzaniu staje się plastyczny. W stanie czystym można go 

otrzymać na drodze elektrolizy albo podczas reakcji aluminotermicznej. 



 5 XIII Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza 
Etap I • wersja I 

 

A. Oblicz czas trwania elektrolizy prądem o natężeniu 2A potrzebny do całkowitego wydzielenia 

ołowiu z 0,5 dm3 wodnego roztworu azotanu (V) ołowiu (II) o stężeniu 2% i gęstości 1,1 g/cm3. 

 

B. Oblicz efekt energetyczny reakcji alumonotermicznej mając następujące dane: 

4 Al(s) + 3 O2(g)→  2 Al2O3(s)  ∆H = - 3340 kJ 

3 Pb(s) + 2 O2(g)→  Pb3O4(s)   ∆H =   - 734 kJ 

  

Związki ołowiu są trujące, wywołują zmiany w układzie nerwowym i krwionośnym. 

C. Oblicz rozpuszczalność i porównaj cukru trzcinowego i cukru ołowianego w wodzie w temp. 

25°C, wiedząc, że: nasycony roztwór sacharozy jest o stężeniu 6 mol/kg wody, a nasycony 

roztwór octanu ołowiu jest o stężeniu 33,4%. 

 

D. Oblicz zawartość tetraetyloołowiu – antydetonatora dodawanego (do niedawna) do benzyny, 

gdy po spaleniu 1 litra benzyny o gęstości 2,187 g/cm3 wydala się do atmosfery 0,7 g ołowiu. 

 

Radiotoksyczny ołów-210 jest pobierany z gleby przez tytoń. Ołów emituje promieniowanie i 

przekształca się w bizmut-210, a potem w polon-210 obecny w papierosach. Polon-210 może 

powstać także wtedy, jeżeli liście tytoniu pobiorą z powietrza izotop Rn-222. 

E. Zapisz równania przemian ołowiu-210 oraz wylicz liczbę przemian α i β- rozkładu Rn-222. 

 

Radioizotop Po-210 w temperaturze żarzenia się papierosa jest lotny i razem z dymem jest 

wchłaniany do płuc. 

F. Ustal czas połowicznej przemiany Po-210 wiedząc, że w próbce zawierającej 2,4·1019 jąder 

Po-210 po czasie 414 dni powstanie 2,1·1019 jąder trwałego izotopu Pb-208. 

 

 

 

Z A D A N I E   C Max. 20 pkt. 

 
Pojęcie - kwaśne deszcze zostało wprowadzone do literatury naukowej w 1842 r. przez Poggendorfa 

- niemieckiego wydawcę pisma „Annały Fizyki i Chemii”. Powstają one na skutek emitowania do 

atmosfery nadmiernych ilości tlenków siarki i tlenków azotu w wyniku działalności człowieka. Jedynie 

10% tych gazów powstaje w środowisku naturalnym na skutek, np. erupcji wulkanów. 

 

A. Oblicz łączną objętość SO2 emitowaną do atmosfery w Polsce w 1992 roku, analizując poniższą 

tabelę. Przyjmij średnią roczną temperaturę 10°C oraz ciśnienie 1 atm. 
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                         Zanieczyszczenia, 
                                        mln t/rok 
Źródła zanieczyszczeń 

CO NOx SO2 CxHy pyły 

transport 1,20 0,50 0,07 0,20 - 
energetyka 0,02 0,70 2,03 - 1,20 
przemysł 1,50 0,60 1,20 0,20 2,00 

komunalno-bytowe 1,00 0,08 0,90 - 0,60 
 
 

B. Kwaśne opady są roztworami elektrolitów o pH ≤ 4,5. Oblicz stężenie jonów wodorowych oraz 

ustal wartość pH opadów deszczowych w Waszyngtonie, przyjmując, że zależałoby one jedynie 

od stężenia SO2, które wynosi 9 ppb (9 µg/dm
3). Uwzględnij tylko pierwszy stopień dysocjacji 

kwasu, dla którego K=1,6·10-2. 

 

C. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki i pyłami nie pozostaje bez znaczenia dla upraw 

roślin. Poniższe wykresy ilustrują synergistyczne działanie SO2 i pyłów na względny plon 

ziemniaków w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 

 
 

            
 

 

Odszukaj i wypisz wartości SO2 i pyłów warunkujących plon ziemniaków w wysokości 

jedynie 0,55 tony/1 h gruntu, a następnie oblicz dobowe masy zanieczyszczeń przypadające na 

tą powierzchnię gruntu, z której zebrano 1 kg ziemniaków. 

 

D. Łatwe ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zidentyfikować niektóre jony zawarte w wodzie 

deszczowej. Mając do dyspozycji odczynniki: roztwór H2SO4, wodny roztwór chlorku baru, 

wodny roztwór manganianu (VII) potasu oraz dowolny sprzęt i szkło laboratoryjne zaproponuj 

doświadczenia, dzięki którym wykryjesz jony Cl- i 2-

4
SO  w wodzie. Przedstaw schemat 

eksperymentu, zapisz obserwacje oraz równania przeprowadzonych reakcji w formie jonowej. 

 
______________________________ 
Max. za zadania etapu I – 80 pkt. 

Czas rozwiązywania – 180 minut 


