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� Czas pracy 180 minut 
 

 

 

 

UCZESTNIKU ! 

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

prawa chemiczne. 

2. Masy molowe pierwiastków i związków chemicznych wyrażaj w wartościach liczb 

całkowitych.  

3. Obliczenia prowadź i wyniki podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

o ile nie podano inaczej. 

4. Wyeksponuj dyskusję jednostek i uwzględnij komentarz pisemny. 

5. Nie używaj korektora ani ołówka, błędne zapisy przekreśl. 

 

Każde zadanie winno znaleźć rozwiązanie na odpowiednich stronach w karcie 

odpowiedzi (obliczenia pomocnicze również).  
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ZADANIE A  Max. 19 pkt 
   

 

W czwartym okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych, w bloku pierwiastków d 

znajdują się między innymi pierwiastki X i A. 

W atomie pierwiastka X (w stanie podstawowym) elektrony walencyjne stanowią 25% 

wszystkich elektronów, przy czym elektrony walencyjne mają jednakową orientację spinu. 

W atomie pierwiastka A (w stanie podstawowym) połowa elektronów walencyjnych jest 

niesparowana, ale trwały kation pierwiastka A ma o jeden niesparowany elektron więcej niż atom 

pierwiastka A. 

Pierwiastek E położony jest w układzie okresowym pierwiastków chemicznych w grupie, której 

numer ma tą samą wartość co przybliżona do liczby całkowitej jego masa atomowa. Najbardziej 

rozpowszechniony w przyrodzie izotop pierwiastka E stanowią nuklidy, w których stosunek cząstek 

elementarnych wynosi 1 : 1 : 1. 

Pierwiastki X, A, E tworzą minerał o twardości 5,5 i gęstości 4,5 g/cm3 – ważne źródło 

pierwiastka X. Bryłka czystego minerału o objętości 49,778 cm3 zawiera 6,02·1023 cząsteczek związku 

A XX EE. Stosunek wagowy pierwiastków  w minerale A : X : E wynosi 3,5 : 6,5 : 4,0. 

Pierwiastek X na skalę przemysłową otrzymuje się w procesie wieloetapowym. Najpierw 

poddaje się prażeniu minerał A XX EE  z mieszaniną węglanu sodu i wodorotlenku wapnia w powietrzu. 

Następnie do powstałego stopu – mieszaniny tlenku A (III), węglanu wapnia, soli X (VI) dodaje się 

wodę, filtruje, a do przesączu dolewa się kwas siarkowy(VI) i roztwór poddaje się krystalizacji. 

Osuszone, rozdzielone kryształy redukuje się węglem, w efekcie czego powstaje mieszanina 

tlenku X (III), czad i węglan sodu. W końcowej fazie metal X produkuje się metodą aluminotermiczną. 

 

 

1. Ustal wzór rzeczywisty minerału. 

2. Napisz równania kolejnych reakcji zachodzących podczas produkcji metalu X z minerału 

A XX EE. 

3. Oblicz objętość powietrza w przeliczeniu na warunki standardowe konieczną 

do przeprowadzenia pierwszego etapu w procesie otrzymywania metalu X, gdy prażeniu 

poddano 140 kg minerału A XX EE  o stopniu czystości 80%, a wydajność zużycia dostarczonego 

powietrza wynosi 90%. Przyjmij założenie, że skład powietrza to 80% objętościowych azotu 

i 20% objętościowych tlenu. Obliczenia prowadź z dokładnością do części setnych m3. 

4. W procesie filtracji (drugi etap) na filtrach pozostaje osad. Próbkę tego osadu o masie 7,3 g 

umieszczono w krystalizatorze i dolano w nadmiarze kwas siarkowy(VI). Masa substancji 

w naczyniu zmniejszyła się o 1,76 g. Oblicz skład pobranej próbki. Wynik przedstaw 

w procentach masowych. 

5. Oblicz entalpię reakcji aluminotermicznej. Wartość entalpii tworzenia Al2O3 wynosi 

–1669,8 kJ/mol, a wartość entalpii tworzenia X2O3  jest równa  –128,4 kJ/mol. 
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ZADANIE B  Max. 22 pkt 
   

 

„Ilość frakcji benzynowej otrzymywanej w wyniku destylacji ropy naftowej jest obecnie 

niewystarczająca, dlatego opracowano metody otrzymywania benzyn z frakcji wyżej wrzących. 

Metody te zwane ogólnie krakingiem wykorzystują zjawisko rozpadu długich łańcuchów węglowych 

na mniejsze fragmenty pod działaniem wysokiej temperatury i ciśnienia. Z n-alkanów powstają 

w tych warunkach alkany o krótkich łańcuchach i odpowiednie alkeny.” 
 

W. Danikiewicz – Chemia organiczna. WSiP, Warszawa 1993 

 

Surowiec (węglowodór z punktu 1. zadania) poddano krakowaniu według schematu: 

 

                                                                          alken B                                                   alken E 

 

                                           surowiec                                              n-alkan C              metan 

 

                                                                          n-alkan A              alken D 

 

zakładając, że łańcuch węglowodorowy pęka każdorazowo tylko w jednym miejscu. 

 

 

1. Próbkę surowca do krakingu spalono całkowicie zużywając 1,0976 dm3 tlenu ( w przeliczeniu 

na warunki normalne). Masa skroplonej pary wodnej wyniosła 0,612 g. Ustal wzór sumaryczny 

węglowodoru – surowca do krakingu. 

2. Ustal wzory sumaryczne związku A i produktów rozpadu związku A (według schematu) 

na podstawie danych: liczba atomów wodoru w cząsteczce związku D jest dwa razy mniejsza 

od liczby atomów wodoru w cząsteczce związku C, a stosunek mas cząsteczkowych 

węglowodoru D do węglowodoru C (przybliżonych do liczb całkowitych) wynosi 0,583. 

Gdyby związek A skierowano bezpośrednio do procesu izomeryzacji to powstałby 

węglowodór o liczbie oktanowej LO = 100. Zapisz nazwę systematyczną węglowodoru 

o LO = 100. 

3. Próbkę alkenu D poddano w laboratorium przemianom chemicznym: 

D  1→   alkohole  2→  kwas alkanowy monokarboksylowy 

Następnie wyizolowano otrzymany kwas alkanowy monokarboksylowy, rozcieńczono wodą 

do objętości 250 cm3 i miareczkowano konduktometrycznie roztworem zasady sodowej 

o stężeniu 2,00 mol/dm3. Najniższą wartość przewodnictwa roztworu odnotowano przy 

objętości 13 cm3 zużytego titranta. 

Zapisz równania reakcji kolejnych przemian węglowodoru D. Stosuj wzory półstrukturalne 

związków organicznych.  
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Oblicz masę próbki związku D użytej do syntezy kwasu alkanowego monokarboksylowego 

przyjmując, że podczas reakcji (1) powstaje zgodnie z regułą Markownikowa 80% masowych 

produktu, a reakcja (2) zachodzi z wydajnością 100%.  

4. Związek B poddany izomeryzacji, a następnie aromatyzacji utworzył o-ksylen 

(1,2-dimetylobenzen). W wyniku utleniania o-ksylenu powstaje kwas o-ftalowy. Kwas ten 

trudno rozpuszcza się w wodzie i jest substratem do produkcji palatinoli. 

 

T [oC] Rozpuszczalność kwasu o-ftalowego w 100 g wody 

14 0,5 g 

99 18,0 g 
    

Z. Dobkowska, K. M. Pazdro – Szkolny Poradnik Chemiczny, WSiP, Warszawa 1986 

 

Zapisz równanie reakcji utleniania o-ksylenu w kwasowym roztworze manganianu(VII) potasu. 

Zapisz równanie reakcji otrzymywania jednego z palatinoli – ftalanu dietylu. 

Oblicz masę kwasu o-ftalowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, który 

wykrystalizuje z 500 g nasyconego w temperaturze 99 oC roztworu po ochłodzeniu 

do temperatury 14 oC. 

5. Zapisz wzory półstrukturalne izomerów związku E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE C  Max. 19 pkt 
   

 

„Zagadnieniami przebiegu reakcji chemicznych w czasie i wpływu rozmaitych czynników na ich 

szybkość oraz mechanizmami reakcji zajmuje się kinetyka chemiczna”. 

     

1. Pojęcie rzędu reakcji jest pojęciem formalnym związanym z ustaloną doświadczalnie 

matematyczną postacią równania szybkości reakcji. Niekiedy reakcja o skomplikowanym 

mechanizmie, jak na przykład ta, dla której przedstawione są równania: 

2 5 2 3

3 2 2 2

2 5 2

N O NO + NO

NO + NO NO + O + NO

NO + N O 3NO

→
→

�

 

może w rezultacie współdziałania różnych procesów okazać się reakcją pierwszego rzędu.  

F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna podstawy. PWN, Warszawa 1995 

Na podstawie K.Pigoń, Z.Ruziewicz – Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 1981 

 

Doświadczalne dane szybkości reakcji rozkładu N2O5 w temperaturze 318 K przedstawia 

tabela: 

Czas [s] Stężenie N2O5 [mol/dm3] 

0 0,0176 

600 0,0124 

1200 00093 

1800 0,0071 
    

M.J.Sienko, R.A.Plane – Chemia Podstawy i zastosowanie WNT, Warszawa 1996 

 

Zapisz równanie kinetyczne rozkładu tlenku azotu(V). 

Oblicz szybkość reakcji na początku procesu oraz po upływie 30 minut, a następnie wylicz, 

ile razy szybkość reakcji zmalała w przebiegu doświadczenia, gdy stała szybkości tej reakcji 

wynosi 5,0 . 10 – 4 s – 1. 

2. Badając kinetykę homogenicznej reakcji zapisanej równaniem: →2 2 22H + 2NO 2H O + N  

wyniki zestawiono w tabeli:  

 

Numer 

doświadczenia 

Stężenie 

początkowe NO 

[mol . dm–3] 

Stężenie 

początkowe H2 

[mol . dm–3] 

Szybkość reakcji 

[mol . dm–3 . s– 1 ] 

I 0,006 0,001 2533 

II 0,006 0,002 5066 

III 0,006 0,003 7599 

IV 0,001 0,009 638 

V 0,002 0,009 2533 

VI 0,003 0,009 5674 
    

M.J.Sienko, R.A.Plane – Chemia Podstawy i zastosowanie. WNT, Warszawa 1996 
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Na podstawie wyników pomiarów doświadczalnych wyznacz i zapisz równanie kinetyczne 

reakcji →2 2 22H + 2NO 2H O + N . 

Oblicz wartość stałej szybkości tej reakcji i uzgodnij jednostkę w dowolnie wybranym 

doświadczeniu. 

3. W czwartym szeregu promieniotwórczym wywodzącym się od pierwiastków cięższych 

od uranu a otrzymanym na drodze sztucznej, znajduje się bizmut-213. Izotop ten w czasie 

47 minut, który jest czasem połowicznego zaniku, ulega jednocześnie rozpadowi α  i -β , przy 

czym przemiana α  to jedynie 2% rozpadu bizmutu-213.  

                                                                          Słownik chemiczny. WP, Warszawa 1995 

 

Analizując próbkę zawierającą 6 . 1020 atomów 213Bi oblicz: 

3a) stałą szybkości rozpadu 213Bi  z dokładnością do części tysięcznych [minuta –1], 

3b) początkową szybkość [atomów/minuta] rozpadu 213Bi , 

3c) skład próbki  w [g] po pierwszej minucie rozpadu badanej próbki 213Bi , przyjmując masy 

atomowe izotopów równe wartościom liczb nukleonów w ich nuklidach. 

4. „Wiele z badanych reakcji chemicznych nie przebiega do końca, to znaczy do wyczerpania 

jednego lub wszystkich substratów, ale dochodzą one do stanu równowagi chemicznej, 

w której szybkość reakcji przebiegającej w jednym kierunku jest równa z szybkością reakcji 

przebiegającej w kierunku przeciwnym.”   

     A. Danek – Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1968 

   

Podczas badania stężeń reagentów w stanie równowagi reakcji 2(g) 2(g) (g)H + I 2HI� ustalono 

stężenie wodoru stężenie jodu stężenie jodowodoru 

0,125 mol/dm3 0,025 mol/dm3 0,45 mol/dm3 

 

oraz wyliczono stałą szybkości reakcji rozkładu jodowodoru: k = 5,88 . 10 – 4 dm3 . mol – 1 . s – 1 . 

Oblicz: 

4a) stałą szybkości reakcji syntezy jodowodoru, 

4b) szybkość początkową reakcji syntezy jodowodoru, pamiętając, że jest to reakcja drugiego 

rzędu i zakładając, że reaktor nie zawierał jodowodoru w chwili inicjacji reakcji.   

 
 

 

 

 


