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XIV KONKURS CHEMICZNY 
im. Ignacego Łukasiewicza 

rok szkolny 2006/07 
  

Etap I – 2 grudnia 2006 r.         WERSJA B 

 

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, zakreśl uprzednio zaznaczoną odpowiedź " X " i dokonaj kolejnego wyboru.  

Powodzenia  !  
 

 

T  E  S  T Max. 20 pkt. 

1. Wybierz zdanie fałszywe: 

a) Wyroby z miedzi nie korodują, ponieważ 
na ich powierzchni pojawia się patyna. 

 b) Glin pod wpływem czynników utleniających 
pokrywa się cienką warstewką tlenku 
– ulega pasywacji. 

c) Przedmioty stalowe łatwiej ulegają korozji 
elektrochemicznej niż chemicznej. 

 d) Biżuteria srebrna czernieje, ponieważ pokrywa się 
cienką warstewką wodorotlenku. 

2. Przyporządkuj nazwy kategorii związków do ich przeznaczenia, zastosowania. 

I fungicydy X środki owadobójcze 
II herbicydy  Y środki glonobójcze 
III insektycydy Z środki grzybobójcze 
IV algicydy W środki chwastobójcze 

 
a) I - X; II - Y; III - Z; IV - W  b) I - Y; II - Z; III - W; IV - X 
c) I - Y; II - W; III - X; IV - Z  d) I - Z; II - W; III - X; IV - Y 

3. Przyporządkuj mieszaniny z kolumny I do ich odpowiednich metod rozdzielenia z kolumny II: 

I Wodny roztwór mąki pszennej X ekstrakcja 
II Wodny roztwór tlenku węgla(IV) Y sączenie 
III Wodny roztwór chromianu potasu Z desaturacja 
IV Benzenowy roztwór nitrobenzenu W destylacja 

 

a) I - X; II - W; III - Y; IV - Z  b) I - Y; II - Z; III - W; IV - X 
c) I - Z; II - W; III - Y; IV - X  d) I - Y; II - Z; III - X; IV - Y 

4. Wybierz zestaw zawierający tylko koloidy: 

a) mosiądz, woda morska, powietrze   b) woda gazowana, śmietana, majonez 
c) pasta do zębów, wapień , marmur  d) dym, mgła, piana 

5. Nazwij proces usuwania substancji promieniotwórczych z miejsc, w których zagrażają one bezpieczeństwu i 
zdrowiu. 

a) demineralizacja              b) dekontaminacja 
c) dezynfekcja      d) dekantacja 
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6. Wybierz prawidłowy ciąg atomów ułożonych zgodnie z malejącym promieniem atomowym: 

a) Na > Mg > Al > Si   b) Rb < K < Na < Li   
c) F > Cl > Br > J  d) Te < As < Si < B 

7. Zdecyduj, który związek jest izomerem octanu pentylu: 

a) kwas heptanowy   b) propionian butylu 
c) maślan izopropylu  d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 

8. Wybierz zestaw zawierający wyłącznie związki, których cząsteczki są dipolami: 

a) N2O, NH3, SO3, BeH2  b) HCl, OF2, Cl2O, NH3 
c) BF3, SiH4, H2S, CO2  d) H2O, PH3, AlH3,  CH4 

9. Wskaż zdanie fałszywe: 

a) Detergenty wykazują działanie czyszczące, bo 
hydrofobowa część ich drobiny oddziaływuje z 
brudem, który zazwyczaj nie wykazuje polarności 

 b) Najlepszymi detergentami są węglowodory o 
długości łańcucha od 10 do 20 atomów węgla 

c) Drobiny detergentów zbierają się na powierzchni 
wody, zmniejszając napięcie powierzchniowe 

 d) Tristearynian gliceryny jest mydłem, ale nie jest 
detergentem 

10. Wybierz zdanie fałszywe: 

a) Temperatury topnienia kryształów jonowych są 
wyższe niż kryształów kowalencyjnych 

 b) Kryształy jonowe i kryształy kowalencyjne 
przewodzą prąd elektryczny 

c) Rozpuszczalność substancji kowalencyjnych zależy 
od stopnia spolaryzowania wiązania 

 d) Reakcje z udziałem związków jonowych zachodzą 
niemal natychmiast 

11. Zdecyduj, w jaki sposób sprawdzisz czy chleb zawiera skrobię: 

a) poddając go hydrolizie i badając, czy ogrzany z 
Cu(OH)2 daje pomarańczowe zabarwienie 

 b) sprawdzając, jak zachowuje się od wpływem 
kwasu azotowego(V) 

c) sprawdzając, jak zachowuje się pod wpływem 
roztworu jodu 

 d) sprawdzając, czy po spaleniu produktami będzie 
węgiel i woda 

12. Zaznacz właściwy dalszy ciąg zdania. Po dolaniu części wody do roztworu elektrolitu: 

a) stopień dysocjacji zmaleje a stała dysocjacji 
wzrośnie 

 b) stopień dysocjacji nie zmieni się i stała dysocjacji 
nie zmieni się 

c) stopień dysocjacji wzrośnie a stała dysocjacji nie 
zmieni się 

 d) stopień dysocjacji wzrośnie a stała dysocjacji 
zmaleje 

13. Wskaż grupę związków, które może zawierać w swoim składzie cząsteczka kwasu rybonukleinowego: 

a) alaninę, uracyl, glutaminę, anilinę  b) adeninę, cytozynę, guaninę, tyminę 
c) uracyl, adeninę, guaninę, cytozynę  d) alaninę, glicynę, serynę, cysteinę 

14. Zidentyfikuj równanie reakcji dysocjacji kwasu chlorowego, zapisane według teorii Brönsteda. 
a) →

+ -HCl H + Cl   b) →
+ -HClO H + ClO  

c) �
+ -

2 3HCl + H O H O + Cl   d) �
+ -

2 3HClO + H O H O + ClO  

15. Wskaż wzór przedstawionego tipeptydu: 

HOOC(CH3)CH-NH-CO-(CH2SH)CH-NH-COCH2CH2CH(NH2)COOH 

a) Ala-Cys-Glu   b) Wal-Ser-Gly  
c) Ala-Cys-Gly   d) Ala -Gly-Glu 

16. Nazwij zjawisko polegające na zmianie objętości przy mieszaniu dwóch cieczy. 

a) kondensacji   b) kontrakcji  
c) dyfuzji  d) dysocjacji 
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17. Wskaż  zdanie prawdziwe: 

a) W cząsteczce chlorku amonu występuje wiązanie 
koordynacyjne. 

 b) W cząsteczce chlorku amonu występuje wiązanie 
kowalencyjne spolaryzowane między atomami 
chloru i wodoru 

c) W cząsteczce chlorku amonu azot występuje w 
postaci jonu dodatniego 

 d) W cząsteczce chlorku amonu chlor występuje na 
siódmym stopniu utlenienia 

18. Wskaż zdanie prawdziwe: 

a) Nuklidy tego samego pierwiastka o wspólnej 
wartości liczby atomowej i różnych wartościach 
liczby masowej są izotonami. 

 b) Nuklidy różnych pierwiastków o wspólnej 
wartości liczby masowej i różnych wartościach 
liczby atomowej są izobarami 

c) Nuklidy różnych pierwiastków o wspólnej 
wartości liczby masowej i różnych wartościach 
liczby atomowej są izotopami. 

 d) Nuklidy jedynie pierwiastków 
promieniotwórczych są izotopami. 

19. Zdecyduj, czy ozon jest: 

a) homologiem tlenu   b) izotopem tlenu  
c) odmianą izomorficzną tlenu  d) odmianą alotropową tlenu 

20. Wskaż zdanie prawdziwe: 

a) Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność 
amoniaku w wodzie wzrasta. 

 b) Wraz ze wzrostem ciśnienia rozpuszczalność 
chlorowodoru w wodzie maleje. 

c) Podczas nasycania wody dwutlenkiem węgla 
stosuje się niskie temperatury i wysokie ciśnienie. 

 d) Ogrzewając nasycony wodny roztwór 
chlorowodoru, jego stężenie wzrasta. 

 

 
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.  

 

Powodzenia  !  

 

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

 
Kwas karbolowy (wg bardzo dawnej nomenklatury) jest związkiem organicznym zawierającym w cząsteczce 

zdelokalizowane wiązanie. Tworzy bezbarwne kryształy różowiejące na powietrzu o charakterystycznym 

zapachu. 

A) Ustal wzór empiryczny, który jest jednocześnie wzorem sumarycznym kwasu karbolowego oraz podaj 

obecną nazwę systematyczną tego związku na podstawie informacji: spalono 9,4 g kwasu karbolowego 

i otrzymano 13,44 dm3 tlenku węgla (IV) w warunkach normalnych i 5,4 g wody. 

B) Oblicz, w jakim stosunku pozostaną do siebie objętości wodoru otrzymanego w opisanym 

doświadczeniu:  

 I kolba: rozpuszczono 4,7 g kwasu karbolowego w benzenie i wrzucono 1,38 g sodu, 

 II kolba: rozpuszczono 4,7 g kwasu karbolowego w etanolu i wrzucono 1,38 g sodu. 

C) Kwas karbolowy jest słabym elektrolitem, K= 10-10. Oblicz pH kwasu w wodnym roztworze o stężeniu 

0,01 mol/dm3. Wylicz stopień dysocjacji tego kwasu po 10-krotnym jego rozcieńczeniu. 
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D) Napisz równanie reakcji nitrowania kwasu karbolowego( w stosunku molowym 3:1) i oblicz teoretyczną 

masę zużytego 68-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) dla otrzymania 100 kg kwasu 

pikrynowego, który stosowany jest jako materiał wybuchowy i odczynnik analityczny. Podaj 

systematyczną nazwę kwasu pikrynowego. 

 

 

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

 
Tworzące się osady w roztworach są przyczyną trudności technologicznych z tzw. nową fazą, ale również są 

sposobem identyfikacji wielu substancji rozpuszczonych w wodzie; stanowią też metodę oczyszczania 

niektórych związków chemicznych. 

A) Oblicz iloczyn rozpuszczalności siarczku ołowiu (II) w T = 298 K analizując poniższe dane 

i zdecyduj, która z soli: siarczek ołowiu (II) czy siarczan (VI) ołowiu (II), którego iloczyn rozpuszczalności 

wynosi 1,3·10-8 jest trudniej rozpuszczalna w wodzie. 

�
- 2-

4 (s) 2 (s) 4PbSO +2J PbJ + SO   K1 = 4,60·10-1  

�
- 2-

4 (s) 2 (s) 4PbCrO + 2 J PbJ + CrO  K2 = 1,52·10-3  

�
2- 2-

 (s) 4 4 (s)PbS + CrO PbCrO + S  K3 = 7,50·10-8  

B) Oblicz wydajność procesu oczyszczania saletry potasowej na podstawie informacji: rozpuszczono 1,2 kg 

saletry w 0,8 kg wody w temperaturze wrzenia, po czym roztwór ochłodzono do temperatury 293 K. 

Rozpuszczalność soli w T = 293 K wynosi 35 g. 

C) Oblicz skład procentowy mieszaniny chlorku srebra i jodku srebra, którą przemywano na sączku wodą 

chlorową i wskutek ilościowego przebiegu procesu masa osadu zmalała o 10%.  

D) Oblicz objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,05-molowym zużytą do całkowitego strącenia 

osadu z 1 dm3 0,35-molowego wodnego roztworu azotanu (V) srebra, który wcześniej poddano 

elektrolizie prądem o natężeniu 1 A w czasie 6,7 godziny. (Roztwór pozostały po elektrolizie uzupełniono 

wodą do początkowej objętości). 

 

 

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

 
Zwykłe szkło tzw. sodowo-wapniowe jest mieszaniną krzemianów i dwutlenku krzemu, ma w przybliżeniu skład: 

13% tlenku sodu, 11,7% tlenku wapnia, 75,3% dwutlenku krzemu. Polski chemik Antoni Hann do wytrawiania 

rysunków na szkle użył jako pierwszy gazowego fluorowodoru, który otrzymuje się w reakcji fluorku wapnia ze 

stężonym kwasem siarkowym (VI), a którego pojedyncze cząsteczki w T=36oC są w stanie równowagi z dimerami. 

A) Ustal wzór tlenkowy i wzór sumaryczny szkła, a następnie zapisz wzór szkła wg definicji: jest mieszaniną 

krzemianów i dwutlenku krzemu. 

B) Zapisz trzy równania reakcji zachodzących podczas wytrawiania szkła (skorzystaj z definicji szkła) i oblicz 

objętość fluorowodoru potrzebną do wytrawienia 4,78 g szkła w temperaturze 36 °C i ciśnieniu 105 Pa. 

C)  Oblicz gęstość 96% kwasu siarkowego (VI), którego 5,6 cm3 użyto do syntezy 0,2 mola fluorowodoru. 

D) Oblicz, liczbę pojedynczych cząsteczek oraz liczbę dimerów fluorowodoru w stanie równowagi w T=36°C, 

jeżeli masa molowa związku w tej temperaturze wynosi 32,2 g/mol. 
 

____________________________ 
Max. za zadania etapu I – 80 pkt. 
Czas rozwiązywania – 180 minut 


