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Etap II – 19 marzec 2010r.      
 

UCZESTNIKU ! 

 

 Przed Tobą test wielokrotnego wyboru stanowiący 20 zadań zamkniętych. 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! 
 

TEST        Max 20pkt 

 

 

1. Wybierz prawidłową nazwę dla izomerycznych cukrów D(+)glukozy i D(+)mannozy: 

A. enancjomery  B. epimery C. diastereoizomery  D. metamery 

 

2. Wskaż kształt erlenmajerki: 

A. kolba okrągłodenna   C. kolba trójszyjna 

B. kolba płaskodenna   D. kolba stożkowa 

 

3. Przyporządkuj zapachy owoców do nazw estrów: 

I – ananas  X – maślan etylu 

II – jabłko  Y – walerian etylu 

III – banan  Z – octan amylu 

IV – maliny  W – mrówczan izobutylu 

A. I-X; II-Y; III-Z; IV-W  C.   I-X; II-W; III-Y; IV-Z 

B. I-W; II-Z; III-Y; IV-X  D.   I-W; II-X; III-Z; IV-Y 

 

4.  Określ wartości liczb kwantowych dla opisu stanu energetycznego elektronu 

    walencyjnego litu. 

A. n=1 , l=2 , m= –2   C.   n=2 , l=0 , m=1  

B. n=2 , l=1 , m= –1   D.   n=2 , l=0 , m=0  

 

5. Zdecyduj, która z podanych konfiguracji elektronowych jest konfiguracją skróconą Samara 

A. [Xe]5d 
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6. Dokończ zdanie: klucz elektrolityczny stosuje się jako połączenie między dwoma   

naczyniami elektrolitów przewodzące prąd, a … 

A.   uniemożliwiające mieszanie się cieczy i przenikanie wzajemne składników 

B.   umożliwiające mieszanie się cieczy i przenikanie wzajemne składników 

C.   uniemożliwiające mieszanie się cieczy i umożliwiające przenikanie wzajemne  

składników 

D.  umożliwiające mieszanie się cieczy i uniemożliwiające przenikanie wzajemne  

składników 

 

7. Uszereguj pierwiastki ze wzrostem  ich temperatury topnienia: 

A.   żelazo, siarka, tlen, wolfram C.   wolfram, żelazo, siarka, tlen 

B.   tlen, siarka, żelazo, wolfram D.   siarka, żelazo, wolfram, tlen 

 

8.  Zdecyduj, czy perlon to: 

A.   środek piorący stosowany od 1907 roku 

B.   nazwa handlowa włókien syntetycznych typu poliamidów 

C.   nazwa specjalnie preparowanej skóry zwierzęcej 

D.   urządzenie do pomiaru siły elektromotorycznej 

 

9.  Wskaż zdanie prawdziwe: 

A. Jeżeli defekt masy przypadający na jeden nukleon w jądrze atomu jest mały, to 

znaczy, że jądro jest trwałe. 

B. Na skutek defektu masy, suma mas cząstek elementarnych tworzących atom jest 

mniejsza niż wynosi masa  tego atomu 

C. Na skutek defektu masy, suma mas cząstek elementarnych tworzących atom jest 

większa niż wynosi masa atomowa nuklidu. 

D. Defekt masy to miara trwałości jąder 

 

10.   Ustal, ile różnych wodorosoli i hydroksosoli (łącznie) może teoretycznie utworzyć     

kwas ortofosforowy(V) z wodorotlenkiem cyny(IV) 

A.   7 B.   5  C.   3  D.   10 

 

11. Wybierz związki, których wodne roztwory poddane elektrolizie zmienią odczyn. 

A.   NaOH, Na2SO4, H2SO4   C.    HCl, CuCl2, AgCl 

B.   Na2SO4, ZnSO4, KCl  D.   NaCl, HCl, CuSO4  

 

12.  Uszereguj metale według wzrastających właściwości redukujących. 
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A. Al, U, Be, Th   C.   Th, U, Al, Be 

B. Th, Be, U, Al   D.   Be, Al, U, Th  

Zadanie B       Max 20pkt 

 

 „W pewnym okresie sądzono, że związki organiczne różnią się od związków 

nieorganicznych ze względu na wyłączne pochodzenie od żywych organizmów. Pogląd ten nie  

jest obecnie utrzymywany. Rzeczywiście, liczba związków organicznych wytworzonych 

syntetycznie w laboratoriach chemicznych przekracza liczbę związków pochodzących z żywej 

materii.” M.J.Sienko, R.A.Plane   

Ze względu na różnorodność prowadzenia przemian biochemicznych i technologicznych 

zachodzących z udziałem związków organicznych zapisuje się je schematycznie 

uwzględniając tylko główne produkty, Np.: 

 

DD

CBypirogronowkwasA

utlenianieredukcja

utlenianielacjadekarboksyredukcja



   

 

1. Kwas pirogronowy – najprostszy ketokwas jest produktem pośrednim przemian 

zachodzących w żywym organizmie. Można go otrzymać w wyniku ogrzewania kwasu 

winowego. Ustal stężenie procentowe kwasu pirogronowego powstałego w wyniku 

ogrzewania 500g kwasu winowego o stężeniu 20% bez odparowania wody. 

 

2. W wyniku redukcji kwasu pirogronowego powstaje kwas – związek A w mieszaninie 

racemicznej. Jeden kilogram serwatki zawiera 9% jednego z jego enancjomerów, który w 

reakcji z węglanem wapnia tworzy sól – lek stosowany przy zaburzeniach gospodarki wapnia 

w organizmie. Oblicz masę tego leku otrzymanego z 100g serwatki z wydajnością 80%. 

 

3. Związek B jest produktem pośrednim przemian zachodzących w organizmie człowieka. 

Ważnym procesem syntezy związku B jest reakcja Kuczerowa. Oblicz masę związku B, jaką 

można otrzymać metodą Kuczerowa z acetylenu zawartego w 6,72dm
3
 mieszaniny etylenu i 

acetylenu (warunki normalne). Mieszanina gazów odbarwia wodny roztwór zawierający 80g 

bromu. 

 

4. Związki C i D są produktami fermentacji owoców, a estry są składnikami olejków 

zapachowych. W laboratorium po zmieszaniu 1,8g związku C z 2,3g związku D po pewnym 

czasie ustala się równowaga z estrem, dla której stała równowagi wynosi 5. Oblicz ilości moli 

wszystkich reagentów w stania równowagi. 

 

5. Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisane schematem przedstawionym we 

wprowadzającej części zadania. W procesach redukcji zastosuj wodór, do reakcji utleniania 

użyj zakwaszonego roztworu dichromianu(VI)potasu. Wzory związków organicznych zapisz 

stosując wzory półstrukturalne. 
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13.  Określ liczbę elektronów tworzących zdelokalizowane wiązanie  w cząsteczce 

fenantrenu. 

A.  18   B.   10   C.   14   D.   6 

 

14.   Wskaż funkcję termodynamiczną, której wartość jest kryterium samorzutności procesu. 

A.   entalpia tworzenia  C.   entalpia spalania 

B.   entalpia swobodna  D.   entropia 

 

15.   Zdecyduj, dla której reakcji będącej w stanie równowagi, nie uwzględnisz wody 

zapisując wzór wyrażający prawo działania mas. 

A.  222 224 ClOHOHCl    

B.   
  323

2

3 HSOOHOHSO  

C.   OHHCOOCHOHCHHCOOH 233   

D.   OHNNONH 2224 2  

 

16. Nazwij związek: Na[Zn(OH)Cl2Br] 

A.   wodorotlenek bromodichlorocynkowosodowy 

B.   bromodichlorowodorotlenkocynkan sodu 

C.   bromodichlorohydroksocynkan sodu 

D.  hydroksybromodichlorocynkan sodu 

 

17. Wybierz związek, który nie tworzy izomerów geometrycznych. 

A.   CH3 – CH = CH – CH = CH2   C.   CH ≡ C – C(CH3) = CH – CH3  

B.   CH2 = C(CH3) – CH = CH2  D.   CH3 – CH = C(CH3) – C(CH3) = CH2  

 

18.  Na podstawie równań reakcji: 

 HIHIiHClHCl 22 2222   można wnioskować, 

A. że obie reakcje są jednoetapowe 

B. że reakcja syntezy chlorowodoru jest pod każdym względem identyczna z reakcją 

syntezy jodowodoru, ponieważ jod i chlor leżą w tej samej grupie tablicy 

Mendelejewa 

C. że obie reakcje wymagają zderzenia cząsteczki wodoru z cząsteczką fluorowca 

D. nie można wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących mechanizmów tych reakcji 

 

19.   Wybierz te z poniższych reakcji zachodzących w fazie gazowej, które zwiększą swoją 

wydajność w wyniku wzrostu ciśnienia w reaktorze: 

I - OHNONH 2223 6234    II - 222 224 ClOHOHCl   

III - OHCHHCO 2423    IV - NOCONOCO  22  

A.   I i III  B.   I i II  C.   II i III D.   Tylko IV 

20.  Wskaż zdanie fałszywe: 

A. Kompleks aktywny ma wyższą energię niż substraty i produkty 

B. Katalizator bierze udział w reakcji chemicznej 

C. Ilość zderzeń skutecznych jest równa sumie współczynników stechiometrycznych w 

równaniu reakcji 

D. W reakcjach endotermicznych układ wymienia z otoczeniem energię na sposób ciepła 

 

UCZESTNIKU ! 

 

 Przed Tobą 2 zadania otwarte. Rozwiąż je stosując zasady matematyki, właściwe 

prawa chemiczne, wyeksponuj przeliczenie jednostek i uwzględnij komentarz pisemny. Każde 

zadanie winno znaleźć rozwiązanie na odpowiednich stronach w karcie odpowiedzi 

(obliczenia pomocnicze również).   Powodzenia!                        

Zadanie A       Max 20pkt 

 

 W Księdze Osobliwości Sharon Bertach McGrayne napisała, że w 1986roku w 

okolicach jeziora Nyos w Kamerunie w ciągu godziny udusiło się 1746 osób i 3 tysiące sztuk 

bydła. Sprawcą tej tragedii był gaz, który możemy otrzymać mieszając w krystalizatorze sodę 

z octem. Kiedy następnie powoli włożymy do krystalizatora nad powierzchnię cieczy palącą 

się zapałkę, płomień zostaje stłumiony poprzez gaz gromadzący się w naczyniu. 

 

1. Oblicz masę sody (węglanu sodu) i objętość kwasu octowego o stężeniu 0,1mol/dm
3
 jakie 

należy zmieszać w krystalizatorze, aby otrzymać taką samą objętość gazu  (warunki 

normalne), jaka powstanie przy anodzie w wyniku elektrolizy wodnego roztworu szczawianu 

dipotasu prądem o natężeniu 5A w czasie 386 sekund. 

 

2. Oblicz objętość gazu w warunkach standardowych pochłoniętego w ciągu doby przez 

drzewo bukowe o wysokości 25m i średnicy korony 15m, gdy wydziela ono 1,6kg tlenu w 

procesie fotosyntezy i ustal efekt energetyczny tej reakcji na podstawie wartości entalpii 

tworzenia gazu z Nyos = –393,5kJ/mol, wody = –285,8kJ/mol, glukozy =  –1667,8kJ/mol. 

 

3. Wypisz trzy właściwości fizyczne gazu wydzielającego się z wód jeziora Nyos, które nie 

pozwoliły zwierzętom i ludziom zorientować się w niebezpieczeństwie. 

 

4. Oblicz rozpuszczalność gazu z Nyos w wodzie (w dm
3
gazu/1dm

3
roztworu) w warunkach 

standardowych oraz ustal pH nasyconego w tych warunkach roztworu, gdy stopień dysocjacji 

wynosi 2%, a stała dysocjacji = 4,5 
.
 10

 – 5
. W obliczeniach przyjmij jedynie pierwszy etap 

dysocjacji. 

 

5. Oblicz masę strąconego osadu w płuczce z wodą wapienną, do której skierowano gaz z 

kolby, w której do zakwaszonego roztworu manganianu(VII)potasu dodano 25cm
3
 roztworu 

kwasu szczawiowego o stężeniu 0,001mol/dm
3
. 
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