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Instrukcja dla uczestnika 

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 20 stron. Ewentualny brak stron 
lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest: 
a) KARTA ODPOWIEDZI, na której: 

−−−− wpisz odczytane z arkusza konkursowego oznaczenie wersji arkusza (A01, B01, C01, 
D01) i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, 

−−−− naklej otrzymaną naklejkę kodową; 
b) KARTA KODOWA UCZESTNIKA, na której: 

−−−− naklej otrzymaną naklejkę kodową, 
−−−− uzupełnij wymagane pola. 

Po wypełnieniu Karty Kodowej Uczestnika przekaż ją osobom nadzorującym przebieg 
Konkursu. 

3. Arkusz konkursowy zawiera 100 zadań. 
4. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 120 minut. 
5. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada 

im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

 
9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

 
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz 

odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

 
12. Po rozwiązaniu arkusza sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE 

ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2.a) tej instrukcji. 
 

Pamiętaj, że oddajesz zespołowi nadzorującemu przebieg Konkursu tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

 
Powodzenia ! 
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Zadanie 1. 
Mieszaninę składającą się z dwóch cieczy dokładnie wymieszano i pozostawiono. Który 
z poniższych układów rozdzieli się na dwie warstwy? 

A. Metanol – etanol. 
B. Pentan – heksan. 
C. Tetrachlorek węgla – metanol. 
D. Tetrachlorek węgla – heksan. 

 

Zadanie 2. 
Poniższa reakcja przedstawiona równaniem 

2 NOCl(g) → 2 NO(g) + Cl2(g)  ∆Ho > 0 
przebiega 

A. samorzutnie w każdej temperaturze. 
B. samorzutnie tylko w niskiej temperaturze. 
C. samorzutnie tylko w wysokiej temperaturze. 
D. w sposób wymuszony w każdej temperaturze. 

 

Zadanie 3. 
Dla reakcji egzotermicznej opisanej równaniem 

4NH3(g) + 7O2(g) � 4NO2(g) + 6H2O(g) 
zwiększenie ilości NO2(g) można osiągnąć poprzez 

A. zwiększenie temperatury. 
B. dodanie Ne(g). 
C. dodanie H2O(g). 
D. zmniejszenie objętości naczynia reakcyjnego. 

 

Zadanie 4. 
Który z nasyconych roztworów soli charakteryzuje się najwyższym stężeniem jonów srebra? 

A. AgCl  (KSO = 1,8⋅10-10) 
B. Ag2S (KSO = 6,0⋅10-51) 
C. Ag2CrO4 (KSO = 1,1⋅10-12) 
D. Ag3PO4 (KSO = 1,8⋅10-18) 

 

Zadanie 5. 
W cząsteczce SiO2 wiązanie tlen – krzem najlepiej charakteryzuje wiązanie 

A. jonowe. 
B. kowalencyjne. 
C. koordynacyjne. 
D. kowalencyjne spolaryzowane. 

 

Zadanie 6. 
Które wiązanie jest najsilniejsze? 

A. C=C 
B. C=N 
C. C=S 
D. C=O 
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Zadanie 7. 
Związek o wzorze sumarycznym C6H14 posiada 

A. cztery izomery. 
B. pięć izomerów. 
C. sześć izomerów. 
D. siedem izomerów. 

 

Zadanie 8. 
Które z poniższych stwierdzeń nie opisuje benzenu? 

A. Jest węglowodorem aromatycznym. 
B. Ulega reakcji podstawienia. 
C. Występuje w dwóch postaciach izomerycznych. 
D. Tworzy trzy różne produkty o wzorze C6H4Cl2. 

 

Zadanie 9. 
Która z witamin jest najlepiej rozpuszczalna w wodzie? 

A. Witamina A 
B. Witamina C 
C. Witamina D 
D. Witamina K 

 

Zadanie 10. 
Czynnikiem określającym, czy dana substancja jest ciałem stałym, cieczą lub gazem jest 
równowaga pomiędzy 

A. energią kinetyczną cząsteczek i ich siłami międzycząsteczkowymi. 
B. energią potencjalną cząsteczek i ich siłami międzycząsteczkowymi. 
C. energią kinetyczną cząsteczek i ich siłami wewnątrzcząsteczkowymi. 
D. energią potencjalną cząsteczek i ich siłami wewnątrzcząsteczkowymi. 

 

Zadanie 11. 
PCl5(s) reaguje z H2O(c) według równania 

PCl5(s) + 4H2O(c) → H3PO4(c) + 5HCl(c) 
Ile wynosi ∆Ho tej reakcji (w kJ/mol), wiedząc że standardowe entalpie tworzenia wynoszą: 

Substancja PCl5(s) H2O(c) H3PO4(c) HCl(c) 
∆Ho  kJ/mol -443,5 -285,8 -1284,4 -167,1 

 
A. -722,2 
B. -533,2 
C.  533,2 
D.  722,2 

 

Zadanie 12. 
Podczas elektrolizy stopionej soli kationy poruszają się w kierunku 

A. anody i ulegają redukcji. 
B. anody i ulegają utlenieniu. 
C. katody i ulegają redukcji. 
D. katody i ulegają utlenieniu. 
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Zadanie 13. 
Która cząsteczka zawiera najmniejszą liczbę atomów wodoru? 

A. Propan 
B. Cyklopropan 
C. Propen 
D. Propyn 

 

Zadanie 14. 
Alanina jest 

A. estrem. 
B. cukrem. 
C. aminokwasem. 
D. kwasem nukleinowym. 

 

Zadanie 15. 
Przejście fazowe ze stanu gazowego do stanu ciała stałego nazywamy 

A. sublimacją. 
B. parowaniem. 
C. kondensacją. 
D. polimeryzacją. 

 

Zadanie 16. 
Który termin określa ładunek na jeden mol elektronów? 

A. 1 Amper. 
B. 1 Culomb. 
C. 1 Faraday. 
D. 1 Wolt. 

 

Zadanie 17. 
Która cząsteczka ma płaską budowę? 

A. CO3
2- 

B. SO3
2- 

C. ClO3- 
D. BF4

- 
 

Zadanie 18. 
Które z poniższych związków reagują z chlorem w reakcji addycji? 

X – C2H2  Y – C2H4  Z – C6H6 
A. Tylko związek X. 
B. Związki X i Y. 
C. Związki Y i Z. 
D. Związki X, Y i Z. 

 

Zadanie 19. 
Który z procesów jest procesem egzotermicznym? 

A. Fuzja 
B. Parowanie 
C. Sublimacja 
D. Kondensacja 
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Zadanie 20. 
Jakie są znaki (dodatni lub ujemny) ∆H i ∆S dla reakcji przebiegającej w sposób samorzutny 
tylko w niskich temperaturach? 

A. ∆H dodatnia, ∆S dodatnia 
B. ∆H dodatnia, ∆S ujemna 
C. ∆H ujemna, ∆S ujemna 
D. ∆H ujemna, ∆S dodatnia 

 
Zadanie 21. 
Która z liter charakteryzuje najwyższą temperaturę w palniku 
Bunsena? 
 

A. (A)  
B. (B) 
C. (C) 
D. (D) 

 
Zadanie 22. 
Który z metali jest najbardziej reaktywny? 

A. żelazo 
B. srebro 
C. ołów 
D. cez 

 
Zadanie 23. 
Z zależności objętości lodu i wody od temperatury wynika, 
że podczas ogrzewania w zakresie od 0 do 4°C objętość 
wody 
 

A. zwiększa się. 
B. zmniejsza się. 
C. najpierw zmniejsza się, a potem zwiększa. 
D. najpierw zwiększa się, a potem zmniejsza. 

 
 

Zadanie 24. 
Przeprowadzono doświadczenie jak na rysunku. Dwie probówki 
napełniono wodą i do każdej dodano kilka kropli fenoloftaleiny. 
Do jednej z probówek wsypano rozdrobnione szkło sodowe, 
a do drugiej włożono pręcik szklany. Czy fenoloftaleina mogła się 
zabarwić na malinowo w którejś z tych probówek? 

 

A. Tak, w obu probówkach zaobserwowano zabarwienie. 
B. Tak, w probówce z rozdrobnionym szkłem sodowym. 
C. Tak, w probówce z pręcikiem szklanym. 
D. Nie, w żadnej z probówek. 
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Zadanie 25. 
Który ze związków posiada izomery cis i trans? 

A. 1-chloropropen 
B. 2-chloropropen 
C. 1,2-dichloropropan  
D. 1,3-dichloropropan 

 

Zadanie 26. 
Na wykresie przedstawiono zmiany energii podczas przebiegu 
reakcji zachodzących zgodnie ze schematem: A + B → C + D. 
Z analizy wykresu wynika, że jest to reakcja o efekcie 
energetycznym równym 
 

A. E1 
B. E2 
C. E1 + E2 
D. E1 – E2 

 

Zadanie 27. 
Wykres przedstawia zakres istnienia jonów, 
w zależności od pH roztworu. Z wykresu można 
odczytać, że aby istniały w roztworze jony PO4

3- 
musi mieć on pH 
 

A. co najmniej 11. 
B. mniejsze od 11. 
C. w przedziale od 0 do 11. 
D. w przedziale od 0 do 13. 

 
Zadanie 28. 
Olej pozostały po destylacji frakcyjnej ropy naftowej, składający się z węglowodorów, których 
cząsteczki zawierają do 40 atomów węgla to 

A. asfalt. 
B. mazut. 
C. olej opałowy. 
D. olej napędowy. 

 
Zadanie 29. 
Płonącej ropy naftowej, benzyny i nafty nie wolno gasić 

A. piaskiem. 
B. gaśnicą. 
C. pianą. 
D. wodą. 
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Zadanie 30. 
Większość metali pali się płomieniem o charakterystycznym tylko dla nich kolorze. Pomaga to 
w przeprowadzeniu testu na obecność danego metalu w jakimś związku. Fajerwerki zazwyczaj 
mają barwę ceglastoczerwoną, karminowoczerwoną lub zieloną. Które metale znajdują się 
w fajerwerkach? 

A. Lit, sód, potas. 
B. Wapń, stront, bar. 
C. Mangan, cynk, glin. 
D. Żelazo, miedź, bizmut.  

 
Zadanie 31. 
W poniższej tabeli podano strukturę kilku cząstek. Która cząstka jest jonem ujemnym? 

 

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

 
Zadanie 32. 
Popularne nawozy sztuczne to na przykład: salmiak NH4Cl, saletra amonowa NH4NO3, 
superfosfat Ca(H2PO4)2. Podwyższenie pH gleby może wywołać działanie 

A. Ca(H2PO4)2 i NH4NO3. 
B. tylko Ca(H2PO4)2. 
C. NH4NO3 i NH4Cl. 
D. tylko NH4Cl. 

 

Zadanie 33. 
Podaj przykład soli potasowej, której roztwór należy poddać elektrolizie z użyciem elektrod 
węglowych, aby z roztworu obojętnego otrzymać roztwór silnie zasadowy. 

A. K2SO4 
B. K3PO4 
C. KNO3 
D. KCl 

 
Zadanie 34. 
W temperaturze pokojowej metalem o najmniejszej gęstości jest 

A. lit. 
B. sód. 
C. iryd. 
D. potas. 

 
Zadanie 35. 
Do jakiej grupy związków organicznych należy gliceryna? 

A. Estry 
B. Alkohole 
C. Aldehydy 
D. Kwasy karboksylowe 

  

cząstka protony elektrony neutrony 
I 20 20 20 
II 12 12 14 
III 16 18 16 
IV 3 2 3 
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Zadanie 36. 
Przedstawiony na rysunku obok znak ostrzega przed 

A. strefą niebezpieczną. 
B. promieniami laserowymi. 
C. materiałami łatwopalnymi. 
D. substancjami radioaktywnymi. 

 

Zadanie 37. 
Pewna substancja chemiczna znajduje się m.in. w gaśnicy śniegowej, używa się jej również 
w medycynie do leczenia zimnem – tzw. krioterapii. Substancją tą jest 

A. azot. 
B. cyjanowodór. 
C. tlenek azotu(II). 
D. tlenek węgla(IV). 

 

Zadanie 38. 
Wybierz zastosowanie niektórych izotopów. 

 226Ra 14C 18O 

A. medycyna oznaczanie wieku 
wykopalisk 

badanie procesów 
fizycznych i chemicznych 

B. badanie procesów 
fizycznych i chemicznych 

medycyna oznaczanie wieku 
wykopalisk 

C. 
oznaczanie wieku 

wykopalisk 
badanie procesów 

fizycznych i chemicznych medycyna 

D. medycyna 
badanie procesów 

fizycznych i chemicznych 
oznaczanie wieku 

wykopalisk 
 

Zadanie 39. 
Brom występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. Jeden z nich to 79Br o procentowej 
zawartości 54,8%. Masa atomowa bromu wynosi 79,904 u. Podaj liczbę neutronów drugiego 
izotopu. 

A. 44 
B. 46 
C. 79 
D. 81 

 

Zadanie 40. 
Z podanych polimerów wybierz te, które są otrzymane na drodze polikondensacji. 

A. polistyren, poliakrylonitryl, kevlar, teflon 
B. polioctan winylu, Kevlar, PET, nylon 
C. PET, polistyren, teflon, poliamid 
D. PET, nylon, elana, kevlar 

 
Zadanie 41. 
Dwuujemny jon siarki o liczbie masowej 32, zawiera 

 liczba protonów liczba elektronów liczba neutronów 
A. 16 16 16 
B. 14 16 16 
C. 16 18 18 
D. 16 18 16 



Strona 9 z 20   |   Arkusz A01 

Zadanie 42. 
Cztery balony o tej samej pojemności znajdują się na różnych wysokościach, ponieważ 
wypełnione są gazami o różnych gęstościach: azotem, helem, chlorem i dwutlenkiem węgla. 
Kolejność ich zawieszenia począwszy od balonu znajdującego się najwyżej jest następująca 

A. CO2, N2, He, Cl2. 
B. N2, Cl2, CO2, He. 
C. Cl2, CO2, N2, He. 
D. He, N2, CO2, Cl2. 

 
Zadanie 43. 
Standardowa entalpia spalania gazowego propanu wynosi ∆H0= – 2220 kJ/mol, a standardowa 
entalpia parowania ciekłego propanu wynosi ∆H0= 15 kJ/mol. Standardowa entalpia spalania 
ciekłego propanu wynosi 

A. - 2235 kJ/mol 
B. - 2205 kJ/mol 
C.   2205 kJ/mol  
D.   2235 kJ/mol 

 
Zadanie 44. 
W pojemniku o objętości 1 dm3 zmieszano 6 moli SO2 i 4 mole O2, a wydajność procesu 
wyniosła 80%. Stała równowagi reakcji opisanej równaniem 2 SO2 + O2 � 2 SO3 ma wartość  

A.   0,42 dm3/mol  
B.   4,20 dm3/mol 
C.   8,00 dm3/mol 
D. 10,00 dm3/mol 

 
Zadanie 45. 
W przypadku reakcji egzotermicznej wraz ze wzrostem temperatury zmienią się 

 szybkość reakcji stała szybkości reakcji stała równowagi 
A. maleje maleje maleje 
B. maleje maleje wzrasta 
C. wzrasta wzrasta maleje 
D. wzrasta wzrasta wzrasta 

 

Zadanie 46. 
Poddano elektrolizie 200 cm3 wodnego roztworu chlorku niklu(II) o stężeniu 0,1 mol/dm3 
prądem o natężeniu 5A przez 2 godziny. Podczas tej elektrolizy na katodzie wydzieliło się 

A. 0,02 mola niklu. 
B. 0,11 moli niklu. 
C. 0,02 mola niklu i wodór. 
D. 0,18 mola niklu i wodór. 

 
Zadanie 47. 
Zjawisko polegające na tworzeniu takich samych sieci krystalicznych przez różne związki 
nazywamy 

A. alotropią. 
B. anizotropią. 
C. izomorfizmem. 
D. polimorfizmem. 
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Zadanie 48. 
Roztwór buforowy, to 

A. roztwór słabego kwasu i jego soli ze słabą zasadą. 
B. roztwór słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą. 
C. roztwór mocnego kwasu i jego soli z mocna zasadą. 
D. roztwór mocnego kwasu i jego soli ze słabą zasadą. 

 

Zadanie 49. 
Dokończ zdanie. Po zmieszaniu roztworów wodnych zawierających 3 mole NaOH i 2 mole ZnCl2 

A. wytraci się osad, który ulegnie rozpuszczeniu. 
B. nie zaobserwujemy objawów reakcji. 
C. rozpuści się osad. 
D. wytrąci się osad. 

 

Zadanie 50. 
Stopień dysocjacji kwasu dwuprotonowego o stężeniu 0,01 mol/dm3, którego pH wynosi 5, 
ma wartość 

A. 0,050 % 
B. 0,001 % 
C. 0,002 % 
D. 0,010 % 

 

Zadanie 51. 
Sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie zbudowanym z półogniw o podanych 
potencjałach standardowych 

I  Cr2O7
2- + 14H+ +6e � 2Cr3+ + 7H2O  E0 =  1,33 V 

II  SO4
2- + H2O + 2e � SO3

2- + 2OH-  E0 = -0,93 V 
ma postać 

A. Cr2O7
2- + 3SO3

2- + 8H+ → 2Cr3+ + 4H2O + 3SO4
2- 

B. Cr2O7
2- + 14H+ + 3SO3

2- + 6OH- � 2Cr3+ + 10H2O + 3SO4
2- 

C. 2Cr3++ + 10H2O + 3SO4
2- → Cr2O7

2- + 14H+ + 3SO3
2- + 6OH- 

D. Cr2O7
2- + 14H+ + 3SO4

2- + 3H2O → 2Cr3+ + 7H2O + 3SO3
2- + 6OH- 

 

Zadanie 52. 
Ustal czas połowicznego rozpadu substancji promieniotwórczej, wiedząc że w ciągu 6 godzin 
rozpadło się 87,5% masy próbki. 

A. 1 godzina 
B. 2 godziny 
C. 3,4 godziny 
D. 4 godziny 

 
Zadanie 53. 
Podaj liczbę i rodzaj wiązań w saletrze amonowej. 

 
kowalencyjne 

niespolaryzowane 

kowalencyjne 
spolaryzowane 
(sumarycznie) 

koordynacyjne jonowe 

A. 0 8 2 1 
B. 0 7 1 1 
C. 1 8 2 0 
D. 0 9 2 0 
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Zadanie 54. 
Mając dane temperatury topnienia i wrzenia substancji, określ ich stan skupienia w warunkach 
standardowych 

rodzaj substancji temperatura topnienia [0C] temperatura wrzenia [0C] 
aldehyd octowy -123 20,7 

aceton -94,7 56,2  
chloroetan -136,4  12,2 

 

A. Aldehyd octowy – gaz, aceton – ciecz, chloroetan – gaz.  
B. Aldehyd octowy – ciecz, aceton – ciecz, chloroetan – ciecz.  
C. Aldehyd octowy – gaz, aceton – ciecz, chloroetan – ciecz. 
D. Aldehyd octowy – ciecz, aceton – ciecz, chloroetan – gaz.  

 
Zadanie 55. 
Wybierz prawidłową informację dotyczącą właściwości fruktozy. 

A. Daje pozytywny wynik próby Trommera, ponieważ posiada grupę ketonową. 
B. Daje pozytywny wynik próby Trommera, ponieważ posiada grupę aldehydową. 
C. Daje pozytywny wynik próby Trommera, ponieważ w środowisku zasadowym następuje 

przegrupowanie atomów w cząsteczce, co prowadzi do powstawania grupy aldehydowej. 
D. Daje pozytywny wynik próby Trommera, ponieważ nie jest zdolna do tworzenia wiązań 

glikozydowych. 
 
Zadanie 56. 
Dokończ zdanie. Woski są to 

A. estry kwasów dikarboksylowych i alkoholi. 
B. długołańcuchowe węglowodory nienasycone. 
C. długołańcuchowe węglowodory zawierające pierścień aromatyczny. 
D. estry kwasów monokarboksylowych i alkoholi monohydroksylowych o długich 

łańcuchach węglowych. 
 
Zadanie 57. 
Z podanych drobin, wybierz te, które mają właściwości protolityczne. 

A. HS-, NH3, CH4 
B. HS-, HPO4

2-, H2BO3
- 

C. H2PO4
-, HSO3

-, ClO4
- 

D. H3BO3, H3PO4, CH3NH2. 
 

Zadanie 58. 
Reakcja estryfikacji w środowisku kwaśnym, jest reakcją 

A. substytucji rodnikowej. 
B. addycji nukleofilowej. 
C. substytucji elektrofilowej. 
D. substytucji nukleofilowej. 

 

Zadanie 59. 
Spośród podanych związków, wybierz te, które mogą ulegać reakcji hydrolizy. 

A. Laktoza, galaktoza, ryboza. 
B. Laktoza, maltoza, skrobia. 
C. Maltoza, dekstryny, mannoza. 
D. Galaktoza, mannoza, celuloza. 
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Zadanie 60. 
Jedną z charakterystycznych reakcji dla białek jest reakcja ksantoproteinowa. Jednak, aby 
reakcja ta dała pozytywny wynik konieczna jest obecność pewnego rodzaju aminokwasu. 
Wybierz, który aminokwas z podanych poniżej musi występować w białku aby zaszła ta reakcja. 

A. kwas 3-aminopropanowy 
B. kwas 2-aminopropanowy 
C. kwas 2,3-diaminobutanowy 
D. kwas 2-amino-3-fenylobutanowy 

 

Zadanie 61. 
Gęstość neonu (w warunkach normalnych) wynosi 

A. 0,0009 g/cm3. 
B. 0,0018 g/cm3. 
C. 1,8 g/dm3. 
D. 18 g/dm3

. 
 

Zadanie 62. 
Zmieszano 100 cm3 NO i 100 cm3 O2. Produktem reakcji był tlenek azotu(IV). Po reakcji 
objętość mieszaniny wynosiła 150 cm3. Jaki był jej skład w procentach objętościowych (pomiar 
objętości prowadzono w warunkach normalnych)? 

A. Mieszanina zawierała 0,15dm3 NO2 i 0 dm3 O2. 
B. Mieszanina zawierała 0,05dm3 NO2 i 0,1 dm3 O2. 
C. Mieszanina zawierała 0,1 dm3 NO2 i 0,05 dm3 O2. 
D. Mieszanina zawierała 0,025dm3 NO2, 0,025 dm3 O2 i 0,1 dm3 NO2. 

 

Zadanie 63. 
Mając do dyspozycji wagę, cylinder miarowy i wodę destylowaną należy zidentyfikować cynk 
i miedź. Co będzie kryterium identyfikacji? 

A. Wyznaczenie temperatury topnienia metali. 
B. Wyznaczenie temperatury wrzenia metali. 
C. Wyznaczenie masy molowej metali. 
D. Wyznaczenie gęstości metali. 

 
Zadanie 64. 
Określ typ hybrydyzacji w cząsteczce ozonu. 

A. sp 
B. sp2 
C. sp3 
D. sp3d 

 
Zadanie 65. 
Odczynnik Jonesa [tlenek chromu(III) w wodnym roztworze kwasu siarkowego(VI)] może być 
stosowany do 

A. utlenienia ketonów i alkoholi. 
B. utlenienia ketonów i aldehydów. 
C. utlenienia alkoholi i aldehydów. 
D. utlenienia alkoholi i kwasów karboksylowych. 
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Zadanie 66. 
W jakim stosunku objętościowym (warunki normalne) należy zmieszać metan z tlenem, aby 
nastąpiło całkowite spalenie? 

A. 1 : 4 
B. 1 : 2 
C. 2 : 3 
D. 2 : 1 

 
Zadanie 67. 
Jaką metodą można otrzymać metaliczny potas? 

A. Metodą hutniczą. 
B. Przez elektrolizę stopionego bromku potasu. 
C. Przez elektrolizę wodnego roztworu bromku potasu. 
D. Przez elektrolizę wodnego roztworu azotanu(V) potasu. 

 
Zadanie 68. 
Stałe dysocjacji następujących kwasów wynoszą: 

Kwasu borowego  5,8·10-10 Kwasu masłowego 1,506·10-5 

Kwasu pikrynowego  4,2·10-1 Kwasu salicylowego 1,060·10-3 
Uporządkuj w/w kwasy według rosnącej wartości pH. 

A. Kwas borowy, kwas pikrynowy, kwas salicylowy, kwas masłowy. 
B. Kwas salicylowy, kwas pikrynowy, kwas masłowy, kwas borowy. 
C. Kwas pikrynowy, kwas salicylowy, kwas masłowy, kwas borowy. 
D. Kwas borowy, kwas masłowy, kwas salicylowy, kwas pikrynowy. 

 
Zadanie 69. 
Nasycony roztwór dwutlenku węgla w wodzie w temperaturze 20◦C ma stężenie 0,167%. Jaką 
objętość  dwutlenku węgla (odmierzoną w warunkach normalnych) należy rozpuścić w 100 g 
wody, by uzyskać roztwór nasycony w tej temperaturze: 

A.     0,85 cm3 
B.     8,52 cm3 
C.   85,16 cm3 
D. 851,60 cm3 

 
Zadanie 70. 
Który z gazów ma największą gęstość w warunkach normalnych? 

A. Azot 
B. Tlen 
C. Argon 
D. Wodór 

 
Zadanie 71. 
Co się dzieje na katodzie podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) 
z użyciem elektrod  grafitowych? 

A. Wydziela się tlen. 
B. Wydziela się miedź. 
C. Wydziela się wodór. 
D. Roztwarza się elektroda. 
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Zadanie 72. 
Co  się dzieje na anodzie  podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) 
z użyciem elektrod  miedzianych? 

A. Wydziela się miedź. 
B. Wydziela się wodór. 
C. Roztwarza się elektroda. 
D. Wydziela się tlenek siarki(VI). 

 
Zadanie 73. 
Najniższą temperaturą topnienia charakteryzują się substancje będące ciałami stałymi 
o budowie 

A. jonowej. 
B. metalicznej. 
C. cząsteczkowej. 
D. sieci kowalencyjnej. 

 
Zadanie 74. 
W celu identyfikacji pewnego bezbarwnego roztworu przeprowadzono następujące czynności: 

- do 2 cm3 badanego roztworu dodano 1 cm3 2-molowego roztworu HCl; 
- otrzymany osad odwirowano, przemyto kilkoma kroplami 1 molowego HCl, ponownie 

odwirowano i zdekantowano; 
- do osadu dodano 1 cm3 wody destylowanej i ogrzano do wrzenia w wyniku czego osad 

rozpuścił się. 
Na podstawie powyższych informacji można wnioskować że w roztworze był 

A. kation glinu. 
B. kation srebra. 
C. kation ołowiu(II). 
D. kation miedzi(II). 

 
Zadanie 75. 
Zaznacz odpowiedź, w której poprawnie dopasowano barwę płomienia palnika, 
po wprowadzeniu do niego soli następujących metali. 
 

 Na+ K+ Ca2+ 

A. żółty jasny fiolet ceglastoczerwony 
B. czerwony żółty zielony 
C. zielony karminowo czerwony jasny fiolet 
D. żółty karminowo czerwony ceglastoczerwony 

 

Zadanie 76. 
Wskaż nazwę zamieszczonego 
na rysunku obok peptydu. 

 

A. Ala – Ser – Phe 
B. Ser – Phe – Ser 
C. Ala – Ser – Phe 
D. Ser – Phe – Ala 
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Zadanie 77. 
Jakie będzie pH roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm3, jeżeli do 1 dm3 tego roztworu dodamy 
10 dm3 wody, a następnie 0,5 dm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3? 

A. 4 
B. 6 
C. 7 
D. 10 

 
Zadanie 78. 
Ile m3 wodoru (warunki normalne) potrzeba do całkowitej hydrogenacji (uwodornienia) 500 kg 
trioleinianu gliceryny, jeżeli użyty wodór przereaguje w 90% ? 

A. 38,0 m3 
B. 42,2 m3 
C. 48,3 m3 
D. 51,4 m3 

 

Zadanie 79. 
Który z wymienionych związków ma najwięcej wiązań σ w cząsteczce? 

A. 2- metyloprop-2-en 
B. 2- metylopropan 
C. penten 
D. butan 

 
Zadanie 80. 
Poniższym równaniem  

324
temp.CaO,

3 CONaCH NaOHCOONaCH +↑ →+  

zapisano reakcję 
A. dehydratacji. 
B. dekarboksylacji. 
C. dehydrogenacji. 
D. dysproporcjonowania. 

 
Zadanie 81. 
Ładunek (z) w jonie [OsVIIIO4(OH)2]

z wynosi 
A. 2– 
B. 0 
C. 1+ 
D. 2+ 

 
Zadanie 82. 
Współczynniki stechiometryczne w niżej podanym poniżej równaniu chemicznym 

(a) NaNO2 + (b) FeSO4 + (c) H2SO4 � (d) Na2SO4 + (e) Fe2(SO4)3 + (f) NO + (g) H2O 
wynoszą 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
A. 2 2 1 1 2 3 2 
B. 1 1 3 2 2 4 1 
C. 3 2 2 1 2 2 3 
D. 2 2 2 1 1 2 2 
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Zadanie 83. 
Wskaż zdanie prawdziwe. 

A. W analizie wagowej mnożnik analityczny wyraża się różnicą masy molowej 
oznaczanego składnika i masy molowej związku, w postaci którego składnik został 
wagowo oznaczony. 

B. W analizie wagowej mnożnik analityczny wyraża się sumą masy molowej 
oznaczanego składnika i masy molowej związku, w postaci którego składnik został 
wagowo oznaczony. 

C. W analizie wagowej mnożnik analityczny wyraża się iloczynem masy molowej 
oznaczanego składnika i masy molowej związku, w postaci którego składnik został 
wagowo oznaczony. 

D. W analizie wagowej mnożnik analityczny wyraża się stosunkiem masy molowej 
oznaczanego składnika do masy molowej związku, w postaci którego składnik został 
wagowo oznaczony. 

 
Zadanie 84. 
Według teorii Brönsteda, w reakcji zapisanej równaniem:  H2O + CH3COO– � OH– + CH3COOH 

A. H2O jest zasadą, CH3COO– jest kwasem. 
B. OH– jest zasadą, CH3COOH jest kwasem. 
C. CH3COO– jest kwasem, OH– jest kwasem. 
D. H2O jest zasadą, CH3COOH jest kwasem. 

 
Zadanie 85. 
Katalityczna konwersja tlenku węgla z parą wodną przebiega zgodnie z egzotermiczną reakcją 
przedstawioną poniższym równaniem 

CO + H2O(para) � CO2 + H2  ∆H = – 42 kJ/mol 
Przesunięcie stanu równowagi reakcji w kierunku produktów uzyskuje się 

A. obniżając ciśnienie prowadzenia procesu. 
B. obniżając temperaturę prowadzenia procesu. 
C. podwyższając ciśnienie prowadzenia procesu. 
D. podwyższając temperaturę prowadzenia procesu. 

 
Zadanie 86. 
Przeprowadzając reakcję ksantoproteinową, wykrywa się aminokwasy 

A. zawierające pierścień aromatyczny. 
B. z dwiema grupami –COOH. 
C. z dwiema grupami –NH2. 
D. zawierające grupy –OH. 

 

Zadanie 87. 
W warunkach przemysłowych kwas siarkowy(VI) otrzymuje się poprzez 

A. spalanie siarki w powietrzu i rozpuszczenie powstałych produktów w wodzie. 
B. spalanie siarki w powietrzu, katalityczne utlenienie powstałych produktów 

i rozpuszczenie ich w wodzie. 
C. rozpuszczanie siarki w wodzie, katalityczne utlenienie powstałego roztworu 

i zatężanie przez destylację. 
D. rozpuszczanie siarki w rozpuszczalnikach organicznych, katalityczne utlenienie 

powstałego roztworu i jego zagęszczenie przez destylację. 
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Zadanie 88. 
Każdy ligand jest  

A. anionem. 
B. zasadą Lewisa. 
C. zasadą Brönsteda. 
D. zasadą Arrheniusa. 

 
Zadanie 89. 
Odczynnikiem, którego można użyć do rozdzielenia mieszaniny jonów Zn2+ i Al3+ jest 

A. NH3. 
B. HCl. 
C. NaOH. 
D. woda chlorowa. 

 
Zadanie 90. 
Bieguny ogniwa Daniella Zn│Zn2+

(c=1 M)║Cu2+
(c= 0,1 M)│Cu połączono miedzianym drutem.  

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
A. Elektroda miedziowa jest katodą, a elektroda cynkowa anodą. 
B. Elektroda miedziowa jest anodą, bo ma wyższy potencjał niż elektroda cynkowa. 
C. Na elektrodzie miedziowej zachodzi reakcja utleniania, a na elektrodzie cynkowej 

reakcja redukcji. 
D. Dla podanych stężeń Zn2+ i Cu2+ potencjały elektrod są sobie równe i dlatego po 

połączeniu biegunów miedzianym drutem przez ogniwo nie płynie prąd elektryczny.  
 
Zadanie 91. 
Po dodaniu roztworu bromu do roztworu zawierającego NaCl i KI, zaobserwowano 

A. brak reakcji. 
B. wydzielanie jodu. 
C. wydzielanie chloru. 
D. wydzielanie chloru i jodu. 

 
Zadanie 92. 
Wskaż substancję, która nie rozpuszcza się w roztworze amoniaku. 

A. AgI 
B. AgCl 
C. Zn(OH)2 
D. Cu(OH)2 

 
Zadanie 93. 
Syntezę amoniaku z gazowego azotu i wodoru prowadzi się w temperaturze 300-500oC. 
Reakcja ta przebiega zgodnie z równaniem N2(g) + 3H2(g)  �  2NH3(g) (∆H = −92,4 kJ/mol).  
Podwyższenie temperatury w reaktorze spowoduje 

A. zmniejszenia wartości stałej równowagi tej reakcji i zmniejszenia jej szybkości. 
B. zwiększenia wartości stałej równowagi tej reakcji i zmniejszenia jej szybkości. 
C. zmniejszenia wartości stałej równowagi tej reakcji i zwiększenia jej szybkości. 
D. zwiększenia wartości stałej równowagi tej reakcji i zwiększenia jej szybkości. 
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Zadanie 94. 
W wyniku reakcji manganianu(VII) z siarczanami(IV) otrzymano zielony roztwór. Po zmianie 
zabarwienia roztworu można sądzić, że reakcję przeprowadzono w środowisku 

A. silnie kwaśnym. 
B. słabo kwaśnym. 
C. alkalicznym. 
D. obojętnym. 

 

Zadanie 95. 
Związkiem, w którym wodór w pozycji α ma najbardziej kwasowy charakter jest 

A. CH3CH2-CN 
B. CH3CH2-NO2 
C. CH3CO-N(CH3)2 
D. CH3CH2-N(CH3)2 

 

Zadanie 96. 
Elektrony wybranego atomu, znajdujące się w stanach kwantowych charakteryzowanych 
jednakowymi wartościami pobocznej liczby kwantowej l, 

A. mają zbliżone wartości energii. 
B. poruszają się z taką samą prędkością. 
C. mają podobne przestrzenne rozmieszczenie orbitali. 
D. mają zbliżone wartości średnich odległości od jąder. 

 

Zadanie 97. 
Jon CO3

2- jest płaski, natomiast jon ClO3
- ma budowę piramidy trygonalnej, ponieważ 

A. atom węgla ma mniejszą średnicę niż atom chloru. 
B. na atomie chloru pozostała wolna para elektronowa. 
C. atom chloru jest bardziej elektroujemny niż atom węgla. 
D. większy ujemny ładunek jonu CO3

2-powoduje silniejsze odpychanie atomów tlenu. 
 

Zadanie 98. 
Odporność metalicznego glinu na działanie stężonego kwasu azotowego(V) wynika z 

A. położenia glinu w szeregu napięciowym metali. 
B. dużej wartości nadpotencjału wydzielania wodoru na powierzchni glinu. 
C. powstania na powierzchni glinu ochronnej warstewki nierozpuszczalnego Al2O3. 
D. powstania na powierzchni glinu ochronnej warstewki nierozpuszczalnego Al(NO3)3. 

 

Zadanie 99. 
W wyniku działania bromem w obecności FeBr3 na toluen otrzymamy 

A. m-bromotoluen. 
B. 3,5-dibromotoluen. 
C. bromofenylometan. 
D. mieszaninę o-bromotoluenu oraz p-bromotoluenu. 

 

Zadanie 100. 
Produktem redukcji fenolu wodorem na katalizatorze niklowym jest 

A. cykloheksanol. 
B. cykloheksan. 
C. benzen. 
D. heksan. 
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