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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. 
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 2. 
Efekt cieplny reakcji C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 wynosi 

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

 
Zadanie 3. 
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 4. 
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 5. 
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 6. 
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. 

wiązanie 
energia wiązania 

[kJ] 
C – H 415 
C – Cl 330 
Cl – Cl 121 
C – C 348 
C = C 607 
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Zadanie 7. 
Wybierz spośród wybranych drobin tylko te, które według teorii Brönsteda mogą być i kwasem 
i zasadą. 

CH4,  H2O,  HBr,  CaH2,  NH3 

A. H2O 
B. NH3 i H2O 
C. CH4 i CaH2 
D. Wszystkie wymienione. 

 
Zadanie 8. 
Wybierz, spośród danych, dalszy ciąg zdania: Ogniwo różni się tym od zestawu do elektrolizy, że 

A. nie ma między nimi żadnej różnicy, bo procesy zachodzące w ogniwie są procesami 
redox podobnie jak podczas elektrolizy. 

B. w ogniwie przestrzeń anodowa musi być oddzielona od przestrzeni katodowej, 
a w elektrolizerze nie można ich oddzielać. 

C. w ogniwie następuje przekształcanie energii chemicznej w elektryczną, natomiast 
w procesie elektrolizy energia elektryczna powoduje przebieg reakcji chemicznych. 

D. w ogniwie jedną z elektrod musi być grafit, a w elektrolizerze obie elektrody są metalowe. 
 
Zadanie 9. 
Zdecyduj, która charakterystyka grafitu najpełniej wyjaśnia jego właściwości fizyczne. 

A. Przewodzi prąd elektryczny i jest miękki. 
B. W komórce krystalicznej wyróżnia się różne odległości i różne kąty między węzłami. 
C. Sieć krystaliczna jest zbiorem komórek krystalicznych o postaci graniastosłupów 

prostych o podstawie sześciokąta. 
D. Atomy węgla w płaszczyznach wykazują oddziaływania kowalencyjne a między 

płaszczyznami oddziaływania molekularne. 
 
Zadanie 10. 
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. 
 
Zadanie 11. 
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 12. 
Które zestawienie najlepiej obrazuje zmianę charakteru od 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 

 
Zadanie 13. 
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 14. 
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 15. 
Zjawisko polegające na tym, że roztwór ma niższą temperaturę topnienia niż czysty 
rozpuszczalnik, nosi nazwę efektu 

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

 
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 

 



Zadanie 17. 
Wskaż wzór przedstawionego poniżej tripeptydu. 

HOOCCH(NH2)CH2CH2CO−NH−CH(CH2SH) −CO−NH−CH(CH3)COOH 

A. Glu−Cys−Ala  
B. Gly−Ser−Wal  
C. Gly−Cys−Ala  
D. Glu−Gly−Ala 

 
Zadanie 18. 
Przyporządkuj nazwy pestycydów do ich przeznaczenia i zastosowania. 

I fungicydy X środki grzybobójcze  

II herbicydy  Y środki mszycobójcze 

III rodentycydy Z środki chwastobójcze 

IV aficydy W środki gryzoniobójcze 
 

 

A. I – X; II – Y; III – Z; IV – W 
B. I – X; II – Z; III – W; IV – Y 
C. I – Y; II – Z; III – W; IV – X 
D. I – X; II – Z; III – Y; IV – W 

 
Zadanie 19. 
Przyporządkuj wzorom kwasów odpowiednie nazwy. 

I HOOC-CH2-CH2-COOH X akrylowy 

II CH2=CH-COOH Y bursztynowy 

III CH3-CH2-CH2-COOH Z masłowy 

IV HOOC-COOH W szczawiowy 

 

A. I – X ; II – Y ; III – Z ; IV – W   
B. I – Y ; II – W ; III – Z ; IV – X 
C. I – Z ; II – W ; III – X ; IV – Y 
D. I – Y ; II – X ; III – Z ; IV – W 

 

Zadanie 20. 
Wybierz zestaw zawierający wyłącznie związki, których cząsteczki są dipolami. 

A. HCl, OF2, H2O, NH3 
B. BF3, SiH4, H2S, CO2 
C. H2O, PH3, AlH3, CH4 
D. N2O, NH3, SO3, BeH2 
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Zadanie 21. 
Goroteks, to 

A. jeden z tekstyliów używany tylko w gorące dni. 
B. odmiana polietylenu odporna na wysokie temperatury. 
C. naturalne włókno białkowe pochodzące z górskich owiec. 
D. włókno powstałe na bazie teflonu wykorzystywane do produkcji odzieży dla sportowców. 

 
Zadanie 22. 
Wybierz zestaw zawierający jedynie te tlenki, które po wprowadzeniu do wody utworzą 
mieszaninę niejednorodną. 

A. Tlenek baru, tlenek węgla (II), tlenek azotu (II). 
B. Tlenek krzemu, tlenek glinu, tlenek chromu (II).  
C. Tlenek azotu (V), tlenek azotu (III), tlenek azotu (IV). 
D. Tlenek manganu (IV), tlenek azotu (IV), tlenek węgla (IV). 

 
Zadanie 23. 
Jaką objętość w warunkach izotermicznych zajmie gaz doskonały rozprężony do ciśnienia 
1000 hPa, gdy początkowo zajmował objętość 1m3 pod ciśnieniem 2000 hPa ? 

A. 5,0 m3 
B. 0,2 m3 
C. 2,0 m3 
D. 0,5 m3 

 
Zadanie 24. 
Wybierz zdanie prawdziwe. 

A. Wszystkie ciała stałe są anizotropowe. 
B. Wszystkie ciała krystaliczne są izotropowe. 
C. Polimorfizm, to występowanie tego samego związku chemicznego w różnych strukturach 

krystalograficznych. 
D. Alotropia, to występowanie tego samego związku chemicznego w różnych strukturach 

krystalograficznych. 
 
Zadanie 25. 
Ustalić czy przedstawione parami wzory stanowią enancjomery, czy jeden – ten sam izomer. 

 

A. I para – ten sam izomer; II para – ten sam izomer. 
B. I para – enancjomery; II para – ten sam izomer. 
C. I para – ten sam izomer; II para – enancjomery. 
D. I para – enancjomery; II para – enancjomery. 
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Zadanie 26. 
Glukoza występuje naturalnie w dwóch odmianach: α-glukoza i β-glukoza, dla których kąty 
skręcania płaszczyzny polaryzacji wynoszą odpowiednio: +112o i +19o. Podczas starzenia się 
roztworu glukozy kąt skręcania płaszczyzny zmienia się aż do osiągnięcia wartości +53o. Fakt ten 
świadczy o występowaniu zjawiska 

A. inwersji. 
B. introwersji. 
C. mutagracji. 
D. mutarotacji. 

 
Zadanie 27. 
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 28. 
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 29. 
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 
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Zadanie 30. 
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 31. 
Która z poniższych substancji, nie rozpuszcza się w roztworze amoniaku? 

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

 
Zadanie 32. 
Przedstawiony poniżej wykres przedstawia przebieg reakcji 

A. rozkładu.  

 

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

 
Zadanie 33. 
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 34. 
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. pierwszorzędowy (C1 – C5). 
B. pierwszorzędowy (> C5). 
C. drugorzędowy. 
D. trzeciorzędowy. 
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Zadanie 35. 
Jaki typ wiązania występuje w stałym węgliku krzemu? 

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

 
Zadanie 36. 
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 37. 
Który z poniższych jonów nie może być utleniaczem? 

A. S2- 

B. SO3
2- 

C. SO4
2- 

D. S2O8
2- 

 
Zadanie 38. 
Wskaż zestaw zawierający jedynie substancje izotropowe. 

A. Kauczuk, tlen, szkło. 
B. Azot, mocznik, glukoza. 
C. Szkło, siarka rombowa, sacharoza. 
D. Diament, siarka plastyczna, krzemionka. 

 
Zadanie 39. 
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 40. 
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 
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Zadanie 41. 
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 42. 
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 43. 
Pewien tlenek chloru w warunkach normalnych ma gęstość 3,01 g/cm3. Tlenkiem tym jest 

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

 
Zadanie 44. 

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. 
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Zadanie 45. 
Ciecze, które ulegają asocjacji charakteryzują się 

A. wysokimi temperaturami wrzenia przy stosunkowo małych masach molowych. 
B. niskimi temperaturami wrzenia przy stosunkowo małych masach molowych. 
C. małymi wartościami gęstości bezwzględnej i wysoką zwilżalnością. 
D. dużymi wartościami gęstości względnej i niską zwilżalnością. 

 
Zadanie 46. 
Wybierz węglowodór, który można otrzymać w laboratorium, przepuszczając siarkowodór 
i dwusiarczek węgla nad rozżarzoną miedzią. 

A. Metan 
B. Etan 
C. Eten 
D. Etyn 

 
Zadanie 47. 
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 48. 
Który z poniższych związków będzie najłatwiej reagował z Br2(aq)? 

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

 
Zadanie 49. 
Wskaż zdanie fałszywe. 

A. Katalizator bierze udział w reakcji chemicznej. 
B. Kompleks aktywny ma wyższą energię niż substraty i produkty. 
C. W reakcjach endoenergetycznych układ wymienia z otoczeniem energię na sposób 

ciepła. 
D. Ilość zderzeń skutecznych jest równa sumie współczynników stechiometrycznych 

w równaniu reakcji. 
 
Zadanie 50. 
Która z poniższych substancji nie jest węglowodanem? 

A. Glukoza 
B. Laktoza 
C. Glicyna 
D. Skrobia 
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Zadanie 51. 
Podczas reakcji jonów Cu2+ z amoniakiem, prowadzącej do powstania jonu kompleksowego 
Cu(NH3)2+, kation 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 52. 
Efektu Tyndalla nie zaobserwujemy przepuszczając wiązkę światła przez 

A. roztwór koloidalny. 
B. roztwór właściwy. 
C. aerozol. 
D. emulsję. 

 
Zadanie 53. 
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 54. 
Reakcja biuretowa pozwala na wykrywanie wiązań 

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

 
Zadanie 55. 
Wskaż prawidłowe uzupełnienie przedstawionego tekstu. „Promieniowanie β–, nazywane 
promieniowaniem negatonowym, polega na emisji elektronów z jąder niektórych radionuklidów. 
Elektrony w jądrze atomu, co dziwne, ale mogą powstać, gdy…” 

A. elektrony z bliższych jądru powłok wnikną do jądra atomu. 
B. niektóre neutrony przekształcać się będą w protony. 
C. niektóre protony przekształcać się będą w neutrony. 
D. z anionów prostych tworzyć się będą atomy. 

 
Zadanie 56. 
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. 

 
 



Strona 13 z 24 

Zadanie 57. 
Która z wymienionych niżej wielkości nie jest funkcją stanu? 

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

 
Zadanie 58. 
Najbardziej spolaryzowane wiązanie występuje w cząsteczce 

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

 
Zadanie 59. 

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 60. 
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 61. 
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 62. 
Im większe jest stężenie substratów, tym szybkość reakcji 

A. jest większa. 
B. dąży do zera. 
C. jest mniejsza. 
D. nie zmienia się. 
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Zadanie 63. 
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. 
 
Zadanie 64. 
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 65. 
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 66. 
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 67. 
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. 
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Zadanie 68.  
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 69. 
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. 

 
Zadanie 70.  
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 71. 
Nazwać związki przedstawione wzorami. 

 

A. I – glukoza, II – galaktoza, III – mannoza. 
B. I – galaktoza, II – mannoza, III – glukoza. 
C. I – mannoza, II – galaktoza, III – glukoza. 
D. I – glukoza, II – mannoza, III – galaktoza. 
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Zadanie 72. 
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 73.  
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 74.  
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 75.  
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.    
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Zadanie 76. 
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 77.  
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 78.  
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 zmalała, gdy zastosowano elektrodę srebrową. 
D. Masa katody i anody wzrosła gdy zastosowano elektrodę srebrową. 

 
Zadanie 79.  
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 80. 
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. 

 
Zadanie 81. 
Liczba zmydlania (LZ) to liczba mg KOH potrzebna do zmydlenia 1 g tłuszczu i zobojętnienia 
zawartych w nim wolnych kwasów tłuszczowych. 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? 
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A. trioleinianu gliceryny. 
B. tristearynianu gliceryny. 
C. tripalmitynianu gliceryny. 
D. masa wodorotlenku potasu w każdym  przypadku jest taka sama. 

 
Zadanie 82. 
Reakcja estryfikacji zachodzi według mechanizmu 

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

 
Zadanie 83. 
Beta-karoten – pomarańczowy barwnik marchwi, to 

A. witamina A. 
B. składnik melatoniny. 
C. prowitamina dla witaminy A. 
D. enzym katalizujący syntezę witaminy A. 

 
Zadanie 84. 
Celem eksperymentu, podczas którego przebiegła reakcja zilustrowana podanym równaniem 
reakcji: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O było wykazanie, że…  

A. manganian(VII) potasu jest solą mocnej zasady i słabego kwasu. 
B. manganian(VII) potasu odbarwia się w środowisku wody utlenionej. 
C. manganian(VII) potasu jest silniejszym reduktorem niż nadtlenek wodoru. 
D. manganian(VII) potasu jest silniejszym utleniaczem niż nadtlenek wodoru. 

 
Zadanie 85. 
Wybierz bezbłędnie przeprowadzoną identyfikację kationów w roztworach obecnych 
w probówkach 1,2,3,4. Zaznacz właściwy wiersz tabeli. 

  Barwa płomienia żółta zielona czerwona fiołkowa 
  Numer probówki 1 2 3 4 

A.   K+ Na+ Ca2+ Ba2+ 

B.   Na+ Ba2+ Ca2+ K+ 

C.   Na+ K+ Ba2+ Ca2+ 

D.   Ca2+ Ba2+ Na+ K+ 
 
Zadanie 86. 
Wskaż zdania prawdziwe. 

1. Po rozpuszczeniu w wodzie amoniaku sprzeżoną parę kwas-zasada według 
teorii Bronsteda stanowi jon amonowy i amoniak. 

2. Po rozpuszczeniu w wodzie siarkowodoru sprzeżoną parę kwas-zasada według 
teorii Bronsteda stanowi woda i jon oksoniowy. 

3. Jon wodorosiarczanowy(IV) może być kwasem i może być zasadą według teorii 
Bronsteda. 

4. Zasada sodowa nie jest zasadą według teorii Bronsteda. 
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A. 1, 2, 3, 4. 
B. 1, 2, 3. 
C. 2, 3, 4. 
D. 1, 2. 

 
Zadanie 87. 
Wybierz zestaw zawierający substancje, dla których identyfikacji może być przeprowadzona 
reakcja jodoformowa. 

A. Etanal, butanon, pentan-3-on. 
B. Etanal, propanon, propan-2-on. 
C. Propanal, butanon, pentan-3-on. 
D. Propanol, propanon, propan-2-on. 

 
Zadanie 88. 
Wskaż zdania fałszywe: 

1. Wszystkie atomy w cząsteczce C2H4 leżą w jednej płaszczyźnie. 
2. 2,24 dm3 metanu w warunkach normalnych zawierają 6,02·1022 cząsteczek. 
3. Węglowodór o wzorze sumarycznym C6H12 musi zawierać jedno wiązanie 

podwójne. 
4. Węglowodór o wzorze sumarycznym C5H12 nie może odbarwiać roztwór wody 

bromowej. 

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

 
Zadanie 89. 
Wybierz te parametry reakcji zilustrowanej podanym równaniem 

2H2S(g) + 3O2(g) � 2SO2(g) + 2H2O(g) ∆H = -1038 kJ 

które zwiększą wydajność tworzenia tlenku siarki(IV). 

A. Podwyższona temperatura, obniżone ciśnienie, skroplenie pary wodnej. 
B. Obniżona temperatura, podwyższone ciśnienie, skroplenie pary wodnej. 
C. Obniżona temperatura, podwyższone ciśnienie, zastosowanie katalizatora. 
D. Podwyższona temperatura, podwyższone ciśnienie, zastosowanie katalizatora. 
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Zadanie 90. 
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 91. 
Którą z niżej podanych prób należy wykonać do wykrycia fenyloalaniny w próbce? 
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 92. 
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 93. 
Według teorii Brönsteda jon HCO3

	- 

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

 
Zadanie 94. 
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. 

 
Zadanie 95. 
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. 
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Zadanie 96. 
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 97.  
Który z poniższych związków nie jest węglowodanem? 

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

 
Zadanie 98. 
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. 

 
Zadanie 99. 
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. 

 
Zadanie 100. 
Wybierz metal, który dodany do stężonych kwasów: chlorowodorowego, siarkowego(VI), 
azotowego(V) pozwoli poprzez prowadzenie obserwacji na rozróżnienie tych kwasów. 

A. Bar 
B. Sód 
C. Miedź 
D. Magnez 
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