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Jednym z osiągnięć cywilizacji jest przedłużanie trwałości pokarmów poprzez 

stosowanie dodatków do żywności oznaczonych we wszystkich krajach europejskich 
(zgodnie z prawem unijnym) literą E i trzy lub czterocyfrowym numerem. 

 
Wodorowęglan 
sodu 

Siarczan(VI) 
wapnia 

Kwas 
winowy 

Kwas 
benzoesowy 

Benzoesan 
sodu 

Aspartam 

E500b E516 E334 E210 E211 E951 
 
Bardzo popularnym składnikiem dodawanym do pieczenia jest proszek do pieczenia 
ciasta, który zawiera m.in. 37,5% E334 i 25% E500b.  

3. Oblicz objętość w przeliczeniu na warunki normalne gazu spulchniającego 
ciasto po dodaniu 1g proszku do pieczenia. 
 
Powszechnie stosowanym do konserwacji pieczywa jest E210, który hamuje proces 
fermentacji i tworzenie się pleśni.  

4. Oblicz pH roztworu E210 o stężeniu 0,1mol/dm3. KK = 6,6.10 –5   
 
Przetwory owocowo-warzywne, majonezy, sosy i napoje gazowane zawierają E211.  
 5. Oblicz stałą hydrolizy i pH roztworu E211 o stężeniu 0,01mol/dm3. 
 
W technologii produkcji żywności niezbędne są tzw. utwardzacze, m.in. E516. 
 6. Oblicz stężenie jonów wapnia w nasyconym roztworze E516. Kso=2,4.10 –5  

 
Bardzo popularnym, 200 razy słodszym od cukru stołowego dodatkiem jest E951. 
 7. Zapisz wzór półstrukturalny E951, który jest dipeptydem: Asp-Phe-CH3 

 
Zadanie C       Max 20pkt 
 
 

W podręczniku chemii nieorganicznej A.F.Holleman ( W-wa 1907r.) napisał:  
„W pośrodku tablicy naturalnej umieszczono pewną ilość pierwiastków, których tlenki 
objęto nazwą ziemie rzadkie. Co do niektórych nie jesteśmy jeszcze pewni, czy są one 
pierwiastkami, czy mieszaninami (…). Obecnie do pierwiastków zaliczamy: Sc, Y, La, 
Yb, Ce, Er, Di, Sm, do nich przyłączają się terb, tul, europ (…). 
Dydym (Di) uważany był pierwotnie za pierwiastek. Auer von Welsbach rozłożył go na 
dwie części, które nazwał prazeodymem i neodymem.” 

1. Zapisz konfigurację elektronową skróconą pierwiastków otrzymanych z 
dydymu 

2. Które pierwiastki nazywane (dziś bez uzasadnienia) ziemie rzadkie nie 
występują w podręczniku Hollemana? Wypisz ich symbole wraz z liczbami atomowymi 

 
3. Zapisz wzory podpowłok, które nie są całkowicie zapełnione w konfiguracji 

elektronowej pierwiastków ziem rzadkich. 
 

 
Etap II – 1 marca 2013r.      

 
UCZESTNIKU ! 

 
Przed Tobą 3 zadania otwarte. Rozwiąż je stosując zasady matematyki i właściwe 

prawa chemiczne. Masy molowe pierwiastków i związków chemicznych wyrażaj w 
wartościach liczb całkowitych, tam gdzie nie jest wskazanie większej dokładności. Wyniki 
podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli w treści zadania polecenie nie 
wskazuje inaczej. Wyeksponuj dyskusję  jednostek i uwzględnij komentarz pisemny. Nie 
używaj korektora ani ołówka, błędne zapisy przekreśl. Każde zadanie winno znaleźć 
rozwiązanie na odpowiednich stronach w karcie odpowiedzi (obliczenia pomocnicze 
również).     

                                                                            Powodzenia!                        
 
Zadanie A       Max 20pkt 
 
 Michael Faraday-profesor chemii Instytutu Królewskiego w Londynie prowadził  
w latach 1833-1834 prace badawcze nad elektrolizą Dzisiaj, uczeń w laboratorium ma 
możliwość przeprowadzenia procesu elektrolizy, a obliczenia związane z wykonanym 
doświadczeniem opiera na prawach Faradaya. 
 

1. Grupa uczniów prowadziła przez 30minut procesy elektrolizy na elektrodach 
platynowych wodnych roztworów: NaCl, ZnCl2 , HCl, H2SO4, Na2SO4,  AgNO3 (każdy 
osobno), jednak bez znajomości zawartości elektrolizerów.  

Zanotowali obserwacje:  
- produktami z roztworów 1. i 2. były: przy katodzie-bezbarwny gaz, przy anodzie-
żółtozielony gaz; odczyn roztworu 1. zmienił się na zasadowy, odczyn roztworu 2. nie 
uległ zmianie. 
- produktami z roztworów 3. i 4. były bezbarwne gazy, ale objętość gazu katodowego była 
dwukrotnie większa od gazu anodowego; odczyn roztworu 3. pozostał kwasowy, a odczyn 
roztworu 4. nie uległ zmianie.  
- przy anodzie roztworu 5. wydzielał się żółtozielony gaz, a masa katody wzrosła o 0,65g  
- notatka dotycząca elektrolizy 6. roztworu zagubiła się. 
 

b) Zidentyfikuj roztwory – zapisz wzory substancji w roztworach poddanych 
elektrolizie w przedstawionej tabeli, którą przenieś do arkusza rozwiązań. 

 
Nr roztworu 1 2 3 4 5 6 

Wzór 
substancji   
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b) Oblicz natężenie prądu stosowane w elektrolizerach podczas doświadczeń 
prowadzonych przez uczniów. 

c) Oblicz łączną objętość gazów mierzonych w warunkach standardowych, 
wydzielonych w wyniku elektrolizy „4” roztworu. 

 
2. Grupa studentów celem rozróżnienia soli sodowych kwasów organicznych 

przeprowadziła w jednakowym czasie elektrolizę prądem o natężeniu 5A ich wodnych 
roztworów na elektrodach grafitowych oraz prowadziła dalsze analizy pozwalające na 
identyfikację produktów anodowych. Wyniki zapisali schematycznie: 
         

z  roztworu X.  
                                                                                               brak gazu 
      gaz(y) zebrany(e) przy anodzie                                 
 
                                                                  Ca(OH)2/ag/   –  zmętniała 
         z roztworu Y.  
                                                                                               Bezbarwny gaz  
       gaz(y) zebrane przy anodzie                                           o gęstości 0,089g/dm3  
                                                                                               w warunkach normalnych 
                                                                  Ca(OH)2/ag/   – zmętniała 
 
          z roztworu  Z.  
                                                                                                              
   gaz(y) zebrane                                     1,5g gazu    komora            2,7g pary wodnej  
   przy anodzie                                                            spalania           i 4,4g CO2                                                      
                                     Ca(OH)2/ag/      
                                                          –zmętniała 

 
a) Ustal, dokonując niezbędnych obliczeń wzór bezbarwnego gazu pochodzącego 

z elektrolizy roztworu Y.  
 
b) Ustal, dokonując niezbędnych obliczeń wzór gazu (alkanu) pochodzącego z 

elektrolizy roztworu Z., a poddanemu spalaniu w komorze spalania. 
 
c) Zidentyfikuj roztwory soli sodowych kwasów organicznych – zapisz wzory 

soli w roztworach poddanych elektrolizie w przedstawionej tabeli, którą przenieś do 
arkusza rozwiązań. 

Nr roztworu X. Y. Z. 
Wzór soli    

  
d) Oblicz czas trwania procesów elektrolizy prowadzonych przez studentów. 
  

 e)  Oblicz stężenie molowe roztworu X. przed elektrolizą, przyjmując objętość 
roztworu 200cm3, która podczas procesu elektrolizy nie uległa zmianie, a proces 
zakończył się w chwili, gdy rozpoczęłaby się na anodzie elektroliza wody.  

 3. Laborant w laboratorium biochemicznym przeprowadził elektroforezę 
bibułową wodnego roztworu zawierającego mieszaninę trzech aminokwasów: waliny, 
alaniny i fenyloalaniny, według schematu: 
                                                                                         
       (+)                                                                                  (–) 
                                             Bibuła 
 
 
    Bufor  pH=6                                                            Bufor pH=6 
 
Po zakończeniu procesu wysuszył pasek bibuły i wybarwił odczynnikiem – błękitem 
kumassi dla określenia położenia wędrujących drobin. 
 
Na podstawie znajomości punktu izoelektrycznego  - (wartości zestawione w tabeli), 
 

Aminokwas  Punkt izoelektryczny 
Kwas 2-amino-3-fenylopropanowy  5,49 
Kwas 2-amino-3-metylobutanowy  6,00 
Kwas 2-aninopropanowy 6,11 

 
określ położenie jonów – napisz ich wzory półstrukturalne, które utworzyły aminokwasy 
na pasku bibuły po zakończeniu elektroforezy używając sformułowań:  
 

przy katodzie,    przy anodzie,    po środku paska bibuły. 
 
Zadanie B       Max 20pkt 
 
 
 „Przygotowując posiłki, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że kuchnia to 
swoiste laboratorium, w którym stykamy się z dobrodziejstwami chemii.” K.M.Pazdro 

W kwaśnym mleku, w kiszonej kapuście i w innych kiszonkach obecny jest kwas 
mlekowy – racemat o stężeniu 2%. Jest on produktem fermentacji niektórych cukrów pod 
wpływem enzymów wytwarzanych przez bakterie Bacillus acidi laevolactici. 

1. Napisz równanie fermentacji mlekowej glukozy, stosując wzory 
stereochemiczne enancjomerów kwasu mlekowego i oblicz stężenie molowe kwasu 
mlekowego, którego gęstość wynosi 1,249g/cm3 w beczce kiszonej kapusty. 
  

Wino i inne napoje alkoholowe znane były już w starożytności. Zawarta w 
owocach glukoza ulega fermentacji alkoholowej pod wpływem zymazy wytwarzanej przez 
drożdże obecne w powietrzu. Powstały w procesie alkohol o stężeniu około 12% 
przechowywany w niewłaściwy sposób, w kontakcie z oksydazą – enzymem 
wytwarzanym przez bakterie lub grzyby utlenia się do tzw. octu winnego. 

2. Oblicz masę glukozy, z której można otrzymać 100g roztworu octu  
o stężeniu 4%, zakładając wydajność fermentacji alkoholowej 60% i wydajność 
fermentacji octowej 40%.   
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Gdy Holleman pisał swój podręcznik skąpo informował czytelnika o iterbie, 

lantanie i skandzie oraz wspomniał jedynie terb, erb, i tul. Dziś nasza wiedza o tych 
pierwiastkach jest znacznie większa. Znamy dziewięć izotopów erbu, w tym sześć 
stabilnych występujących w przyrodzie i trzy otrzymane sztucznie. 

4. Zapisz równanie przemiany β –  izotopu erbu-169  o czasie półtrwania 9,4dni 
oraz oblicz liczbę jąder powstałego trwałego, obecnego w przyrodzie izotopu z próbki 
zawierającej 1mol atomów erbu po 47dniach. 

 
105 lat temu najlepiej poznanym pierwiastkiem ziem rzadkich był cer i wówczas 

posiadał masę atomową 140u, a dziś jego masa atomowa jest inna i wynosi 140,1145u. 
Spośród 30 poznanych izotopów ceru jedynie 4 zaliczane są do trwałych(o okresie 
półrozpadu ponad 1mld lat): 
 

Liczba masowa Masa atomowa [u] Zawartość procentowa 
[%]izotopu w przyrodzie 

136* 135,9071   0,193 
          138 137,9058  0,25 
          140  88,48 

142* 141,9091 11,07 
*oznaczone izotopy promieniotwórcze 

5. Wylicz masę atomową ( z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 
najbardziej rozpowszechnionego w przyrodzie izotopu ceru. 
 

Obecna wiedza o izotopach promieniotwórczych pochodzi z badań produktów 
rozszczepienia jądrowego. Czterotonowa bomba uranowa „Little Boy” zrzucona na 
Hiroszimę zawierała uran-235, który uległ rozczepieniu  i (między wielu innymi 
możliwymi) powstał  bar-141 oraz krypton-92. Powstałe produkty rozszczepienia 
jądrowego ulegają samorzutnym przemianom β–  aż do stanu trwałości. Czas połowicznego 
rozpadu jest tym dłuższy, im bardziej kolejny produkt przemiany zbliża się do trwałego, 
końcowego izotopu. 

6. Zapisz równanie omówionego rozszczepienia jądrowego, a następnie zapisz 
równania kolejnych  samorzutnych przemian od baru-141 do stanu trwałości- izotopu 
prazeodymu-141 i przyporządkuj okresy półtrwania kolejnym radionuklidom, wybierając 
spośród danych czasów: 3dni, 3,9godziny, 18minut. 
 

Reaktory jądrowe są „fabryką” kilkuset radionuklidów, o których mówimy, że 
tworzą grupy izotopów powiązanych „genetycznie”. 
 7. Uzupełnij załączony do karty odpowiedzi schemat grupy „genetycznie” 
powiązanych izotopów promieniotwórczych. 
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