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Instrukcja dla uczestnika 

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 24 strony. 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. 
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Zadanie 1.   
Ile wynosi stężenie molowe jonów Na+ w roztworze powstałym przez rozcieńczenie 0,250 dm3 
roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,550 mol/dm3 do objętości 1,250 dm3? 

A. 0,110 mol/dm3  
B. 0,140 mol/dm3  
C. 0,220 mol/dm3  
D. 0,280 mol/dm3  

 
Zadanie 2.   
Rozpuszczalność K2Cr2O7 w temperaturze 20°C wynosi  125 g / 1000 g wody. Przez 
rozpuszczenie w temperaturze 20°C 6,0 g K2Cr2O7 w 50 g wody otrzymamy roztwór 

A. rozcieńczony. 
B. nienasycony. 
C. przesycony. 
D. nasycony. 

 
Zadanie 3.   
Który z poniższych jonów nie może być utleniaczem? 

A. S2- 

B. SO3
2- 

C. SO4
2- 

D. S2O8
2- 

 

Zadanie 4.   
Jaki typ wiązania występuje w stałym węgliku krzemu? 

A. Jonowe. 
B. Wodorowe. 
C. Metaliczne. 
D. Kowalencyjne. 

 
Zadanie 5.   
Który zestaw liczb kwantowych jest niemożliwy? 

A. n = 2, l = 1, m = +1, ms = –½ 
B. n = 3, l = 2, m = +1, ms = +½ 
C. n = 4, l = 4, m = –1, ms = +½ 
D. n = 5, l = 2, m = +2, ms = –½ 

 
Zadanie 6.   
Które zestawienie najlepiej obrazuje przejście od charakteru niemetalicznego do metalicznego 
pierwiastków wraz ze wzrostem liczby atomowej? 

A. Fe, Ru, Os, Hs  
B. Be, Mg, Ca, Sr 
C. N, P, As, Sb 
D. F, Cl, Br, I 
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Zadanie 7.   
Która cząsteczka zgodnie z teorią VSEPR ma prawidłowo opisany kształt? 

A. OF2 - liniowy. 
B. ClF3 - trójkątny. 
C. PCl3 - trójkątny. 
D. SF6 - sześciokąt. 

 
Zadanie 8.   
Który z poniższych związków będzie najszybciej reagował z Br2? 

A. Benzen 
B. Heksan 
C. Heks-1-en 
D. Heksan-1-ol 

 
Zadanie 9.   
Która z poniższych substancji nie jest węglowodanem? 

A. Glukoza 
B. Laktoza 
C. Glicyna 
D. Skrobia 

 
Zadanie 10.   
Efektu Tyndalla nie zaobserwujemy przepuszczając wiązkę światła przez 

A. koloid. 
B. roztwór. 
C. aerozol. 
D. emulsję. 

 
Zadanie 11.   
W pewnych warunkach (T, p) ustaliła się równowaga reakcji A + B ↔ 2 AB. Stężenia początkowe 
A i B były równe. Stopień przereagowania substancji B w stanie równowagi wyniósł 80%. Stała 
równowagi tej reakcji wynosi 

A. 8. 
B. 16. 
C. 32. 
D. 64. 

 
Zadanie 12.   
Cząsteczka CO2 nie posiada momentu dipolowego, zaś cząsteczka SO2 ma trwały moment 
dipolowy. Przyczyną tego jest 

A. nieliniowa budowa cząsteczki CO2 i liniowa budowa cząsteczki SO2. 
B. liniowa budowa cząsteczki CO2 i nieliniowa budowa cząsteczki SO2. 
C. słabszy charakter kwasowy CO2 w porównaniu z charakterem kwasowym SO2. 
D. występowanie w cząsteczce CO2 wiązań niespolaryzowanych, a w cząsteczce SO2 

wiązań spolaryzowanych. 
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Zadanie 13.   
Z upływem czasu na przedmiotach miedzianych, pod wpływem składników powietrza, tworzy się 
zielony nalot zwany patyną. Patyna to nazwa zwyczajowa 

A. tlenku miedzi(II). 
B. wodorotlenku miedzi(II). 
C. wodorowęglanu miedzi(II). 
D. węglanu hydroksomiedzi(II). 

 
Zadanie 14.   
Która z poniższych substancji używana jest w aparatach tlenowych jako źródło tlenu, ponieważ 
pochłania wydychany dwutlenek węgla i wodę? 

A. K2O 
B. KO2 
C. K2O2 
D. KOH 

 
Zadanie 15.   
W trzech elektrolizerach przeprowadzono elektrolizę wodnych roztworów: chlorku potasu, chlorku 
miedzi(II) oraz siarczanu(VI) sodu. Wskaż, związki które znajdowały się 
w poszczególnych elektrolizerach, wiedząc, że: 

− katoda w elektrolizerze I pokryła się ciemnoczerwonym nalotem, zaś na katodzie 
w elektrolizerze II i III wydzielał się bezbarwny gaz, 

− na anodzie w elektrolizerach I, II i III wydzielał się gaz, przy czym w elektrolizerze 
I i III był to gaz o charakterystycznym zapachu. 

  elektrolizer I elektrolizer II elektrolizer III 

A.  KCl CuCl2 Na2SO4 
B.  CuCl2 KCl Na2SO4 
C.  Na2SO4 CuCl2 KCl 
D.  CuCl2 Na2SO4 KCl 

 
Zadanie 16.   
Poniżej przedstawiono wzór węglowodoru z ponumerowanymi atomami węgla. Która 
z odpowiedzi zawiera prawidłowo określone typy hybrydyzacji orbitali walencyjnych 
poszczególnych atomów węgla? 

H2C = CH – CH2 – C ≡ CH 
      (1)   (2)       (3)        (4)    (5) 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

A.  sp2 sp2 sp3 sp sp 
B.  sp sp sp3 sp2 sp2 
C.  sp3 sp sp sp sp3 
D.  sp2 sp2 sp sp3 sp3 
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Zadanie 17.   
Poniżej przedstawiono schemat czterech doświadczeń. W której z probówek nastąpiło 
roztworzenie niebieskiego osadu wodorotlenku miedzi(II) i utworzenie szafirowego roztworu? 
 

    glicerol 

 

    roztwór fruktozy 

 

    roztwór glukozy 

 

    benzen 

 
I II III IV 

 

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

 
Zadanie 18.   
Glin reaguje z siarką tworząc siarczek glinu. Wiedząc, że do reakcji użyto 31,9 g glinu i 72,2 g 
siarki, otrzymamy siarczek glinu w ilości  

A.   69,7 g 
B.   88,8 g 
C.   99,9 g 
D. 104,1 g 

 
Zadanie 19.   
Charakterystyczną reakcją mocznika wykorzystywaną do wykrywania jego obecności w moczu 
jest reakcja z HNO3. W reakcji tej mocznik zachowuje się jak 

A. sól. 
B. kwas. 
C. zasada. 
D. związek amfoteryczny. 

 
Zadanie 20.   
Reakcja biuretowa pozwala na wykrywanie wiązań 

A. estrowych. 
B. amidowych. 
C. glikozydowych. 
D. karboksylowych. 

 
Zadanie 21.   
Z podanych niżej związków wybierz zestaw, który zawiera wyłącznie cukry ulegające hydrolizie. 

A. skrobia, maltoza, ryboza 
B. maltoza, laktoza, glukoza 
C. skrobia, fruktoza, celuloza 
D. sacharoza, skrobia, laktoza 

 
 

CuSO4 + NaOH CuSO4 + NaOH CuSO4 + NaOH CuSO4 + NaOH 
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Zadanie 22.   
Który z poniższych zestawów związków chemicznych uszeregowany jest według malejącej 
kwasowości? 

A. CO2·H2O,  C17H35COOH,  C6H5OH,  HCOOH 
B. C17H35COOH,  CO2·H2O,  HCOOH,  C6H5OH 
C. C6H5OH,  HCOOH,  CO2·H2O,  C17H35COOH  
D. HCOOH,  CO2·H2O,  C17H35COOH,  C6H5OH 

 
Zadanie 23.   
Którą z niżej podanych prób należy zastosować do wykrycia fenyloalaniny? 
I. Próba biuretowa.    II. Próba ksantoproteinowa.    III. Próba Tollensa.    IV. Próba Trommera. 

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

 
Zadanie 24.   
Zjawisko polegające na tym, że roztwór ma niższą temperaturę topnienia niż czysty 
rozpuszczalnik, nosi nazwę efektu 

A. ebulioskopowego. 
B. azeotropowego. 
C. zeotropowego. 
D. kriskopowego. 

 
Zadanie 25.   
Do roztworu zawierającego NaCl i KI dodano roztwór bromu, w wyniku czego 

A. zaobserwowano wydzielanie jodu. 
B. zaobserwowano wydzielanie chloru. 
C. zaobserwowano wydzielanie jodu i chloru. 
D. nie zaobserwowano wydzielania jodu i chloru. 

 
Zadanie 26.   
Według teorii Brönsteda jon HCO3

	- 

A. jest zasadą. 
B. jest kwasem. 
C. nie może pełnić roli ani kwasu, ani zasady. 
D. jest kwasem lub zasadą, w zależności od środowiska. 

 
Zadanie 27.   
Układ, w którym przebiega spontanicznie przemiana chemiczna w warunkach izotermiczno-
izobarycznych zmierza zawsze do 

A. maksimum entropii układu. 
B. minimum entalpii swobodnej układu. 
C. minimum energii wewnętrznej układu. 
D. minimum łącznej entropii układu i otoczenia. 
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Zadanie 28.   
Zasadowe właściwości wodorotlenków Me(OH)n rosną 

A. ze wzrostem promienia jonowego i stopnia utlenienia Me. 
B. z obniżeniem promienia jonowego i stopnia utlenienia Me. 
C. z obniżeniem promienia jonowego Me i wzrostem stopnia utlenienia Me. 
D. ze wzrostem promienia jonowego Me i obniżeniem stopnia utlenienia Me. 

 
Zadanie 29.   
Podczas reakcji jonów Cu2+ z amoniakiem, prowadzącej do powstania kompleksu Cu(NH3)2+, jon 
miedzi(II) jest 

A. zasadą wg. teorii Lewisa. 
B. kwasem wg. teorii Lewisa. 
C. zasadą wg. teorii Brönsteda. 
D. reagentem, który nie ma charakteru kwasu ani zasady. 

 
Zadanie 30.   
Która z poniższych substancji, nie rozpuszcza się w roztworze amoniaku? 

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

 
Zadanie 31.   
Która z wymienionych niżej wielkości nie jest funkcją stanu? 

A. Ciepło 
B. Entropia 
C. Entalpia swobodna 
D. Energia wewnętrzna 

 
Zadanie 32.   
Najbardziej spolaryzowane wiązanie występuje w cząsteczce 

A. HF. 
B. HCl. 
C. OF2. 
D. H2O. 

 
Zadanie 33.   
Jednym z etapów procesu rozpuszczania substancji krystalicznej w ciekłym rozpuszczalniku jest 
niszczenie sieci krystalicznej substancji (odrywanie jonów z powierzchni kryształu). Etap ten jest 
procesem 

A. egzoenergetycznym. 
B. endoenergetycznym. 
C. egzoenergetycznym, a następnie endoenergetycznym. 
D. endoenergetycznym, a następnie egzoenergetycznym. 
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Zadanie 34.   
Promieniotwórczy izotop węgla C6

14 , używany do określania wieku wykopalisk powstaje 
w przemianie 

A. N7
13  + H1

1   →  C6
14  + e-. 

B. N7
14  + n0

1   →  C6
14  + H1

1 . 

C. Be4
9  + He2

4   →  C6
14  + n0

1 . 

D. C6
12  + He2

4   →  C6
14  + 2 n1

0 . 
 
Zadanie 35.   
Wskaż grupę półogniw, które w połączeniu ze standardową elektrodą wodorową stanowią anodę. 

A. Pt │ Pt2+, Cu │ Cu2+ 
B. Au │ Au2+, Ag │ Ag+ 
C. Mg │ Mg2+, Zn │ Zn2+ 
D. Cu │ Cu2+, Hg │ Hg2+ 

 
Zadanie 36.   
Przedstawiony poniżej wykres przedstawia przebieg reakcji 

A. rozkładu.  

 

B. egzoenergetycznej.  
C. endoenergetycznej.  
D. z udziałem katalizatora.  
   
   

 
Zadanie 37.   
Reakcja potasu z wodą przebiega bardziej energiczniej niż reakcja sodu z wodą, ponieważ 

A. potas jest lżejszy niż sód. 
B. jądro atomu potasu ma większą masę niż jądro atomu sodu. 
C. masa atomowa potasu jest większa od masy atomowej sodu. 
D. promień atomu potasu jest większy od promienia atomu sodu. 

 
Zadanie 38.   
Im większe jest stężenie substratów, tym szybkość reakcji 

A. jest większa. 
B. dąży do zera. 
C. jest mniejsza. 
D. nie zmienia się. 

 
Zadanie 39.   
Koloidy liofilowe i liofobowe różnią się między sobą 

A. różną trwałością koloidu. 
B. zdolnością do koagulacji.  
C. stopniem rozdrobnienia fazy zdyspergowanej. 
D. powinowactwem cząstek koloidalnych do fazy dyspersyjnej. 
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Zadanie 40.   
Promieniotwórczy izotop fosforu ma okres połowicznego rozpadu wynoszący 14 dni. Po upływie 
70 dni pozostanie tego pierwiastka około 

A. 1,5 %. 
B. 3,1 %.  
C. 6,3 %. 
D. 12,5 %. 

 
Zadanie 41.   

Promieniotwórczy izotop krzemu Si14
27  w wyniku rozpadu przekształca się w glin Al13

27  
wypromieniowując neutrino oraz 

A. foton. 
B. elektron. 
C. neutron. 
D. pozyton. 

 
Zadanie 42.   
Jak należy zmienić temperaturę układu, aby szybkość reakcji zwiększyć 128 krotnie. 

A. zwiększyć o 70 K. 
B. zmniejszyć o 50 K. 
C. zmniejszyć o 90 K. 
D. zwiększyć o 128 K. 

 
Zadanie 43.   
Zmieszano 30 g sodu z 20 g siarki otrzymując 

A. związek chemiczny o masie 50 g. 
B. mieszaninę zawierającą 60% sodu. 
C. mieszaninę zawierającą 1,25 g sodu. 
D. czysty związek chemiczny o masie 48,75 g.  

 
Zadanie 44.   
Porównując właściwości chemiczne wodorotlenku manganu(II) i wodorotlenku chromu(III) można 
stwierdzić, że 

A. oba związki reagują tylko z kwasami. 
B. oba związki reagują z kwasami i zasadami. 
C. wodorotlenek manganu(II) reaguje tylko z kwasami, a wodorotlenek chromu(III) również 

z zasadami. 
D. wodorotlenek chromu(III) reaguje tylko z kwasami, a wodorotlenek manganu(II) również 

z zasadami. 
 
Zadanie 45.   
W 450 g wody rozpuszczono 50 g technicznego wodorotlenku sodu o zawartości 95% czystego 
NaOH. Stężenie procentowe NaOH w otrzymanym roztworze wynosi 

A. 9,50% 
B. 9,55% 
C. 10,00% 
D. 10,05% 
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Zadanie 46.   
Na zobojętnienie roztworu zawierającego 0,74 g kwasu jednokarboksylowego zużyto 100 cm3 
roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3. Masa cząsteczkowa tego kwasy wynosiła 

A. 37 u. 
B. 74 u. 
C. 111 u. 
D. 185 u. 

 
Zadanie 47.   
Efekt cieplny reakcji C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 wynosi 

A. 200 kJ. 
B. 280 kJ. 
C. -280 kJ. 
D. -200 kJ. 

 
Zadanie 48.   
Cechą charakterystyczną reakcji autokatalitycznej jest to, że przyspiesza ją 

A. wzrost stężenia produktu. 
B. wzrost stężenia substratu. 
C. wzrost temperatury układu. 
D. wprowadzenie zanieczyszczenia do układu. 

 
Zadanie 49.   
Do probówek zawierających podane niżej substancje dodano wodę. 

       
C6H5OH KCl C2H5ONa P4O10 Na2CO3 C2H5OH CaO 

I II III IV V VI VII 
 

Który zestaw zawiera prawidłowo określone odczyny roztworów ? 

  odczyn kwaśny odczyn obojętny odczyn zasadowy 

A.  IV, VI I, II, VI III, V, VII 
B.  I, IV, VI II, V III, VII 
C.  I, IV II, VI III, V, VII 
D.  I, IV, V II, VI III, VII 

 
Zadanie 50.   
Pewien tlenek chloru w warunkach normalnych ma gęstość 3,01 g/cm3. Tlenkiem tym jest 

A. Cl2O7. 
B. ClO2. 
C. Cl2O. 
D. ClO. 

wiązanie 
energia wiązania 

[kJ] 
C – H 415 
C – Cl 330 
Cl – Cl 121 
C – C 348 
C = C 607 
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Zadanie 51.   
W celu określenia rzędowości alkoholi wykonuje się tzw. próbę Lucasa polegającą 
na wytrząsaniu badanego alkoholu z chlorkiem cynku w stężonym kwasie solnym. Po wykonaniu 
próby zaobserwowano, że roztwór po kilku minutach zmętniał i nastąpiło rozdzielenie faz. 
Na podstawie obserwacji można wnioskować, że badanych alkohol był 

A. 1° (C1 – C5) 
B. 1° (> C5) 
C. 2° 
D. 3° 

 
Zadanie 52.   
Poniższy schemat przedstawia procesy zachodzące przy zmianie stanów skupienia substancji. 

 
 

Który zestaw zawiera prawidłowo określone przemiany ? 

  krystalizacja parowanie resublimacja topnienie skraplanie sublimacja 

A.  3 4 5 2 1 6 
B.  6 5 2 1 3 4 
C.  3 2 6 1 4 5 
D.  4 3 1 5 2 6 

 
Zadanie 53.   
Podczas pracy ogniwa przedstawionego na rysunku poniżej na elektrodach zachodzą reakcje 
opisane równaniami 

  katoda anoda  

 

A.  Zn2+ + 2e → Zn° Sn° → Sn2+ + 2e  
B.  Sn2+ + 2e → Sn° Zn° → Zn2+ + 2e  
C.  Sn° → Sn2+ + 2e Zn2+ + 2e → Zn°  
D.  Zn° → Zn2+ + 2e Sn2+ + 2e → Sn°  

 
Zadanie 54.   
Stała szybkości reakcji H2 + I2→ 2 HI w temperaturze 670 K wynosi 3,79 ·10-2 dm3·mol-1·s-1, 
a stała reakcji odwrotnej 5,88·10-4 dm3·mol-1·s-1. Na tej podstawie można stwierdzić, że 

A. stała równowagi dla reakcji H2 + I2 ↔ 2 HI wynosi 64,4. 
B. stała równowagi dla reakcji H2 + I2 ↔ 2 HI wynosi 0,0155. 
C. nie można określić wartości stałej równowagi reakcji H2 + I2 ↔ 2HI. 
D. różne wartości stałych szybkości reakcji odwrotnych powodują, że nie zostanie 

osiągnięty w tym przypadku stan równowagi. 
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Zadanie 55.   
Z 250 cm3 roztworu słabego elektrolitu odparowano 50 cm3 wody. Jak zmieni się stopień (α) 
i stała dysocjacji (K)? 

  α K 

 

A.  zmaleje pozostanie bez zmian 
B.  zmaleje wzrośnie 
C.  wzrośnie pozostanie bez zmian 
D.  wzrośnie zmaleje 

 
Zadanie 56.   
Forma jonowa aminokwasu zależy od pH roztworu. Zmiana pH roztworu powoduje przesunięcie 
równowagi 

H3N+CH2COOH ↔ H3N+CH2COO- ↔ H2NCH2COO- 

A. w lewo, gdy pH roztworu rośnie. 
B. w lewo, gdy pH roztworu maleje. 
C. w prawo, gdy pH roztworu maleje. 
D. w prawo, po dodaniu do roztworu mocnego kwasu. 

 
Zadanie 57.   
Sorbitol stosowany jest jako dodatek do żywności o symbolu E420. Wiedząc, że jest alkoholem 
heksahydroksylowym można go otrzymać z glukozy w wyniku reakcji 

A. zobojętniania. 
B. utleniania. 
C. hydrolizy. 
D. redukcji. 

 
Zadanie 58.   
Podczas reakcji miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) można zaobserwować 

A. brak objawów reakcji. 
B. wydzielanie się tlenku azotu(II). 
C. wydzielanie się brunatnego gazu. 
D. wydzielanie się bezbarwnego gazu, brunatniejącego na powietrzu. 

 
Zadanie 59.   
Fakt, że woda w zbiorniku wodnym mimo ujemnych temperatur otoczenia nie zamarza, świadczy 
o tym, że 

A. tworzący się lód opada na dno zbiornika i nie jest widoczny w momencie obserwacji. 
B. zbiornik może zawierać zanieczyszczoną wodę, a zanieczyszczenia wywołują efekt 

krioskopowy. 
C. zbiornik może zawierać zanieczyszczoną wodę, a zanieczyszczenia wywołują efekt 

ebulioskopowy. 
D. temperatura w zbiorniku jest zawsze wyższa niż temperatura otoczenia, bo woda 

magazynuje ciepło. 
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Zadanie 60.   
W przypadku reakcji egzotermicznej, podwyższenie temperatury 

A. powoduje wzrost wydajności tej reakcji. 
B. powoduje zwiększenie stałej szybkości tej reakcji. 
C. powoduje zmniejszenie stałej szybkości tej reakcji. 
D. nie będzie miało wpływu na stałą szybkości tej reakcji, ponieważ stała szybkości reakcji 

nie zależy od temperatury. 
 
Zadanie 61.   
Na podstawie danego efektu energetycznego reakcji 

CaO(s) + CO2(g)→CaCO3(s)  ∆H°=-177,81 kJ 

stwierdzono, że 

A. entalpia tworzenia CaCO3(s) wynosi -177,81 kJ. 
B. entalpia tworzenia CaCO3(s) wynosi 177,81 kJ/mol. 
C. entalpia tworzenia CaCO3(s) wynosi -177,81 kJ/mol. 
D. na podstawie tych danych nie można określić entalpii tworzenia CaCO3(s).  

 
Zadanie 62.   
Wzrost stężenia roztworu elektrolitu powoduje  

A. wzrost wartości stałej dysocjacji. 
B. wzrost wartości stopnia dysocjacji. 
C. zmniejszenie wartości stopnia dysocjacji. 
D. zmniejszenie lub wzrost wartości stopnia dysocjacji w zależności od rodzaju elektrolitu. 

 
Zadanie 63.   
Znając konfigurację elektronową atomu miedzi, można stwierdzić, że  istnienie związków 
miedzi(II) wynika z 

A. przejścia jednego elektronu z orbitalu 3d na orbital 4p. 
B. udziału w tworzeniu wiązania elektronów z orbitalu 4s. 
C. udziału w tworzeniu wiązania elektronów z orbitali 4s i 3d. 
D. utraty jednego elektronu z orbitalu 4s i jednego z orbitalu 3p. 

 
Zadanie 64.   
Do 85 g wody dodano 25 g tlenku sodu, otrzymano roztwór o stężeniu 

A. 25,00 %. 
B. 29,41 %. 
C. 32,26 %. 
D. 4,0 mol/dm3. 

 
Zadanie 65.   
Do probówki zawierającej 50% kwas octowy dodano szczyptę tlenku miedzi(II) i mieszaninę 
podgrzano. Zaobserwowano, że 

A. powstał ceglastoczerwony osad. 
B. nie było żadnych objawów reakcji. 
C. powstał niebieski galaretowaty osad. 
D. dodany tlenek miedzi(II) rozpuścił się i powstał klarowny niebieski roztwór. 
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Zadanie 66.   
Detergenty są to substancje o podobnym działaniu jak mydła. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi 
polega na tym, że detergenty 

A. mogą być stosowane tylko w wodzie miękkiej. 
B. nie posiadają grup hydrofilowych i hydrofobowych. 
C. nie tworzą osadu z obecnymi w wodzie jonami Ca2+ i Mg2+. 
D. nie posiadają właściwości obniżania napięcia powierzchniowego. 

 
Zadanie 67.   
W roztworze pewnej substancji zanurzono drucik platynowy, następnie wprowadzono go 
do płomienia palnika, płomień zabarwił się na żółto. Następnie do tego roztworu dodano roztwór 
wodny azotanu(V) srebra i stwierdzono, że wytrącił się biały serowaty osad. W roztworze tym 
znajdował się 

A. chlorek sodu. 
B. jodek potasu. 
C. chlorek potasu. 
D. azotan(V) sodu. 

 
Zadanie 68.   
Na podstawie podanych wartości stałych dysocjacji dla kwasu cyjanowodorowego K=7,2·10-10 

i kwasu chlorowego(I) K=4,3·10-7, można stwierdzić, że 

A. kwas chlorowy(I) reaguje z cyjankiem potasu. 
B. cyjanek potasu reaguje z chloranem(I) potasu. 
C. kwas chlorowy(I) nie reaguje z cyjankiem potasu. 
D. kwas cyjanowodorowy reaguje z chloranem(I) potasu. 

 
Zadanie 69.   
Po zmieszaniu jednakowych objętości roztworów wodorotlenku potasu o stężeniu molowym 
Cmol = 0,3 mol/dm3 i kwasu borowego o stężeniu molowym Cmol = 0,1 mol/dm3 uzyskano roztwór 

A. zasadowy, ponieważ w roztworze był nadmiar wodorotlenku potasu. 
B. zasadowy. 
C. kwasowy. 
D. obojętny. 

 
Zadanie 70.   
Glin znalazł zastosowanie do wyrobu cystern przeznaczonych do transportu kwasu 
azotowego(V). Wskaz zdanie prawdziwe dotyczące przeznaczenia takich cystern. 

A. Można w nich transportować stężony kwas azotowy(V). 
B. Można w nich transportować rozcieńczony kwas azotowy(V). 
C. Można w nich transportować zarówno rozcieńczony jak i stężony kwas azotowy(V). 
D. Można w nich transportować stężony kwas azotowy(V), ponieważ glin jest mało 

aktywnym chemicznie metalem. 
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Zadanie 71.   
Do roztworu zawierającego 0,1 mola chlorku cynku(II) dodano roztwór zawierający 0,5 mola 
wodorotlenku sodu, zaobserwowano, że 

A. wytrącił się biały osad. 
B. wytrącił się żółty osad. 
C. roztwór pozostał klarowny. 
D. roztwór zabarwił się na żółty kolor. 

 
Zadanie 72.   
Obecność wiązań wodorowych wpływa na właściwości fizyczne substancji, wskaż zależność,  
która jest spowodowana występowaniem wiązań wodorowych. 

A. Temperatura wrzenia pentanu jest wyższa niż etanu. 
B. Temperatura wrzenia etanolu jest wyższa niż butanu. 
C. Rozpuszczalność w wodzie oktanu jest wyższa niż dekanu. 
D. Temperatura wrzenia butanu jest wyższa niż 2-metylopropanu.    

 
Zadanie 73.   
Jeżeli mieszanina tlenku węgla(IV), propanu i tlenku azotu(I) ma masę 44,00 g oznacza to, że 

A. brak podstaw do obliczenia składu tej mieszaniny. 
B. składniki mieszaniny są zmieszane w stosunku molowym 1:1:1. 
C. składniki mieszaniny są zmieszane w stosunku masowym 1:1:1. 
D. na jedną cząsteczkę tlenku węgla(IV) przypada jedna cząsteczka propanu i jedna 

cząsteczka tlenku azotu(I). 
 
Zadanie 74.   
Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu azotanu(V) srebra, stosując różne elektrody. 
Podaj prawidłowe obserwacje. 

A. Masa katody wzrosła, a anody się nie zmieniła gdy zastosowano elektrodę platynową. 
B. Masa katody wzrosła, a anody zmalała gdy zastosowano elektrodę platynową. 
C. Masa katody i anody wzrosła, gdy zastosowano elektrodę srebrową. 
D. Masa katody i anody wzrosła gdy zastosowano elektrodę srebrową. 

 
Zadanie 75.   
Do jakiej temperatury należy ogrzać tlen o temperaturze 290 K, aby przy zachowaniu stałego 
ciśnienia jego objętość wzrosła 1,5-krotnie ? 

A. 17 °C 
B. 162 °C 
C. Należy obniżyć temperaturę do 193 K. 
D. Zmiana temperatury nie powoduje zmiany objętości przy stałym ciśnieniu. 

 
Zadanie 76.   
W przypadku zastosowania protektora, jako zabezpieczenia stali przed korozją, tworzą się mikro 
ogniwa, w których  

A. katodą jest żelazo, a anodą protektor. 
B. anodą jest żelazo, a katodą jest protektor. 
C. na katodzie zachodzi redukcja żelaza, a na anodzie utlenienie protektora. 
D. na katodzie zachodzi redukcja protektora, a na anodzie utlenienie żelaza. 
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Zadanie 77.   
Do naczynia zawierającego nasycony roztwór BaSO4 dodano 100 cm3 0,1-molowego roztworu 
K2SO4. Wskaż prawidłową odpowiedź. 

A. Wytrąci się osad, ponieważ zmniejszy się iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) baru. 
B. Nie wytrąci się osad, ponieważ iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) baru ma stałą 

wartość. 
C. W naczyniu nie zajdą żadne zmiany, ponieważ dodany siarczan(VI) potasu jest dobrze 

rozpuszczalny w wodzie. 
D. Wytrąci się osad siarczanu(VI) baru, ponieważ iloczyn stężeń jonów przekroczy wartość 

jego iloczynu rozpuszczalności. 
 
Zadanie 78.   
Na podstawie przedstawionych kształtów orbitali, wskaż prawidłowe zdanie. 
 

    
(1) (2) (3) (4) 

 
A. Orbitale (1) i (2) różnią się poboczną liczbą kwantową, a orbitale (2) i (3) główną liczbą 

kwantową. 
B. Orbitale (2) i (3) różnią się magnetyczną liczbą kwantową, a orbitale (3) i (4) poboczną 

liczbą kwantową. 
C. Orbitale (1) i (4) różnią się główną liczbą kwantową, a orbitale (2) i (3) poboczną liczbą 

kwantową. 
D. Orbitale (1) i (2) różnią się poboczną liczbą kwantową, a orbitale (1) i (4) magnetyczną 

liczbą kwantową. 
 
Zadanie 79.   
Wiązanie π tworzy się 

A. poprzez nałożenie się 2 orbitali s.   
B. poprzez nałożenie się orbitalu s i orbitalu p. 
C. poprzez nałożenie się 2 orbitali p ułożonych równolegle. 
D. poprzez nałożenie się 2 orbitali p leżących na jednej osi.  

 
Zadanie 80.   
Jak zmieni się szybkość reakcji chemicznej 2A + B → C opisanej równaniem kinetycznym 
V=k[A]2[B], po czasie, w którym stężenie substancji B zmniejszyło się o 0,1 mol/dm3 ? 
Stała szybkości tej reakcji k = 0,4, zaś stężenia początkowe wynoszą: [A] = 0,3mol/dm3, 
[B] = 0,2mol/dm3. 

A. Zmaleje dwukrotnie. 
B. Wzrośnie dwukrotnie. 
C. Zmaleje dziesięciokrotnie. 
D. Zmaleje osiemnastokrotnie. 
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Zadanie 81.   
W cząsteczce chlorku potasu wiązanie chemiczne tworzy się  

A. przez powstawanie orbitalu molekularnego б s-p. 
B. przez powstawanie orbitalu molekularnego π p-p. 
C. przez powstawanie orbitalu molekularnego  б p-p. 
D. w taki sposób, że nie powstaje orbital molekularny. 

 
Zadanie 82.   
Efekt energetyczny danego procesu nie zależy od drogi, jaką on przebiega, ale od stanu 
początkowego i końcowego. Podane zdanie jest treścią 

A. Prawa Hessa. 
B. Prawa Lavoisiera-Laplace'a. 
C. Prawa Guldberga i Waagego. 
D. Prawa Charles’a i Gay-Lussac’a. 

 
Zadanie 83.   
Do wodnego roztworu zasady sodowej dodano niewielką ilość mieszaniny zawierającej tlenek 
chromu(II), tlenek glinu oraz glin, a następnie przesączono. Na sączku pozostał 

A. Glin. 
B. Tlenek glinu. 
C. Tlenek chromu(II). 
D. Wodorotlenek chromu(II). 

 
Zadanie 84.   
Reakcja tlenku węgla z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem 

CO(g) + H2O(g) � CO2(g) + H2(g)  ∆H = – 47,6 kJ/mol 

W celu zwiększenia ilości powstającego wodoru należy 

A. zmniejszyć stężenie pary wodnej i podnieść ciśnienie. 
B. zmniejszyć stężenie tlenku węgla(II) i obniżyć ciśnienie. 
C. zwiększyć stężenie tlenku węgla(II) i obniżyć temperaturę. 
D. zwiększyć stężenie tlenku węgla(IV) i podnieść temperaturę. 

 
Zadanie 85.   
Glin jest jednym z najpospolitszych pierwiastków metalicznych w skorupie ziemskiej. Wydobywa 
się go z rudy o nazwie 

A. boksyt. 
B. ilmenit. 
C. hematyt. 
D. magnetyt. 

 
Zadanie 86.   
W wyniku procesu reformingu następuje 

A. cięcie i aromatyzacja węglowodorów. 
B. zwiększenie liczby oktanowej benzyny. 
C. izomeryzacja i hydratacja węglowodorów. 
D. hydrogenacja i hydratacja węglowodorów. 
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Zadanie 87.   
Elektrony walencyjne pewnego atomu posiadają następujące wartości liczb kwantowych:

 Elektron 
1 

Elektron 
2 

Elektron 
3 

Elektron 
4 

Główna liczba 
kwantowa 

5 5 4 4 

Poboczna liczba 
kwantowa 0 0 2 2 

Magnetyczna liczba 
kwantowa 

0 0 -2 -1 

Atom ten znajduje się 

A. w 4 okresie, 4 grupie i należy do bloku energetycznego d. 
B. w 5 okresie, 4 grupie i należy do bloku energetycznego d. 
C. w 4 okresie, 14 grupie i należy do bloku energetycznego p. 
D. w 5 okresie, 14 grupie i należy do bloku energetycznego p. 

 
Zadanie 88.   
Po dodaniu 20 g CaCl2·2H2O do 180 g wody otrzymano roztwór o stężeniu 

A. 10,00% 
B. 11,11% 
C.   7,55% 
D. 90,00% 

 
Zadanie 89.   
Podczas tworzenia jonu Fe2+, atom żelaza traci 

A. 2 elektrony z orbitalu 4s. 
B. 2 elektrony z orbitalu 3d. 
C. 1 elektron z orbitalu 4s i 1 elektron z orbitalu 3d. 
D. wszystkie elektrony walencyjne. 

 
Zadanie 90.   
Aby otrzymać 1 mol tetraliny z 1 mola naftalenu, należy  

A. użyć 2 moli wodoru. 
B. użyć 5 moli wodoru. 
C. przeprowadzić reakcję spalania naftalenu. 
D. przeprowadzić reakcję chlorowania naftalenu, stosując 4 mole chloru.  

 
Zadanie 91.   
Reakcja hydrolizy sacharozy polega na  

A. tworzeniu epimerów. 
B. tworzeniu enancjomerów. 
C. tworzeniu diastereoizomerów. 
D. rozpadzie wiązania glikozydowego. 
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Zadanie 92.   
Reakcji zmydlania tłuszczów poddano po 1 g każdego z trzech tłuszczów: tristearynian gliceryny, 
tripalmitynian gliceryny i trioleinian gliceryny. W przypadku którego z tłuszczów potrzebna jest 
największa ilość wodorotlenku potasu? 

A. trioleinianu gliceryny. 
B. tristearynianu gliceryny. 
C. tripalmitynianu gliceryny. 
D. masa wodorotlenku potasu w każdym  przypadku jest taka sama. 

 
Zadanie 93.   
Stopnie utlenienia poszczególnych atomów węgla (w kierunku od lewej do prawej) w cząsteczce 
związku o wzorze CH3-CH2-O-CH3 wynoszą odpowiednio 

A. -III, -II, -III. 
B. -I,  -II, -III. 
C. -III, -I, -II. 
D. -II, -I, -III. 

 
Zadanie 94.   
Reakcja estryfikacji zachodzi według mechanizmu 

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

 
Zadanie 95.   
Jaką objętość zajmie roztwór o gęstości 0,947 g/cm3 otrzymany w wyniku zmieszania 1 dm3 
alkoholu etylowego o stężeniu 96% i gęstości 0,808 g/cm3 z 1 dm3 wody destylowanej ? 

A. 2,000 dm3 
B. 1,909 dm3 
C. 2,100 dm3 
D. 2,109 dm3 

 
Zadanie 96.   
Do świeżo otrzymanego wodorotlenku miedzi(II) dodano roztworu sacharozy i podgrzano. 
Zawartość probówki zmieniła barwę na 

A. ceglasto czerwoną.  
B. szafirową. 
C. zieloną. 
D. czarną. 

 
Zadanie 97.   
Pewien disacharyd, zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy, nie wykazuje zdolności 
do mutarotacji. Cukier ten zawiera wiązanie 

A. α-1,1-glikozydowe. 
B. α-1,2-glikozydowe. 
C. β-1,2-glikozydowe. 
D. β-1,4-glikozydowe. 
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Zadanie 98.   
Roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu molowym Cmol = 1 mol/dm3 miareczkowano roztworem 
kwasu azotowego(V) o stężeniu Cmol = 1mol/dm3. Zaznacz jak zmienia się pH tego roztworu. 

A. Stale rośnie. 
B. Stale maleje. 
C. Początkowo maleje do 7, a następnie rośnie. 
D. Początkowo rośnie do 7, a następnie maleje. 

 
Zadanie 99.   
Rozpad promieniotwórczy uranu 235 do aktynu 227 zaliczamy do reakcji 

A. prostych. 
B. złożonych. 
C. następczych. 
D. równoległych. 

 
Zadanie 100.  
Na rysunku obok przedstawiono wykres fazowy węgla. Wynika 
z niego, że przejście diamentu w grafit w temperaturze 0°C może 
nastąpić pod ciśnieniem, co najmniej 
 

A. 102 atm. 
B. 103 atm. 
C. 104 atm. 
D. 105 atm. 
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