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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).  

 



ZADANIE A  Max. 25 pkt 
   

 

Najważniejszym procesem chemicznym przeróbki węgla jest koksowanie, które polega 

na ogrzewaniu węgla do temperatury 900-1100 °C bez dostępu powietrza. Celem koksowania jest 

oddzielenie składników ciekłych i gazowych oraz otrzymanie koksu. Rysunek przedstawia 

uproszczony schemat koksowania oraz destylacji smoły węglowej i przeróbki jednej z frakcji oleju 

karbolowego. 

 
Na podstawie E. Grzywa, J. Molenda – Technologia podstawowych syntez organicznych WNT, Warszawa 2008 

 

A1. Gaz koksowniczy zawiera głównie wodór i metan; jednakowe, niewielkie ilości azotu i czadu 

oraz etylen. Oblicz skład objętościowy gazu koksowniczego na podstawie opisanych działań 

i pomiarów. 

1 dm3 gazu koksowniczego spalono w nadmiarze tlenu o objętości 1 dm3. Zebrane gazy o objętości 

1,68 dm3, po ochłodzeniu wprowadzono do eksykatora z bezwodnym chlorkiem wapnia. Fazę 

gazową z eksykatora skierowano do płuczki z wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Płuczkę 

opuściło 0,06 dm3 gazów. Zbadano zawartość eksykatora i stwierdzono obecność jedynie 

sześciowodnego chlorku wapnia w ilości 2514,445 g. 

Należy zwrócić uwagę, że objętości gazów mierzono w tych samych warunkach temperatury 

i ciśnienia, azot nie ulega spalaniu w opisanych warunkach; gęstość wody należy przyjąć 1 g/cm3. 
 

A2. Wytworzony w czasie koksowania amoniak jest rozpuszczony w wodzie pogazowej, która 

wykrapla się razem ze smoła węglową w czasie wstępnego chłodzenia surowego gazu 

koksowniczego. Woda pogazowa zawiera ponadto różne sole amonowe.  

Oblicz objętość amoniaku, jaką teoretycznie można by otrzymać w temperaturze 373K pod 

ciśnieniem 1100 hPa z wody pogazowej po wprowadzeniu do niej wodorotlenku potasu, przy 

założeniu składu wody pogazowej zestawionego w poniższej tabeli. 
 

1 kg 30% mas. 22% mas. 5% mas. 8% mas. 3% mas. 2% mas. 30% mas. 

Woda pogazowa Amoniak Węglan amonu Siarczek amonu 
Siarczan(VI) 

amonu 

Tiosiarczan(VI) 

amonu 

Tiocyjanian 

amonu 

Pirydyna, fenole, 

inne 
 

W obliczeniach przyjmij 100% wydajność odzyskania amoniaku. 

 Pirydyna , fenole i inne związki wody pogazowej nie tworzą amoniaku.         



A3. Otrzymana w wyniku koksowania smoła węglowa - czarna ciecz o gęstości 1,19–1,24 kg/dm3 

zawiera bardzo dużo różnych związków chemicznych, z których wyodrębniono około trzystu. 

Jedną z frakcji destylacji smoły węglowej jest olej karbolowy, który poddany dalszej przeróbce 

pozwala na uzyskanie wielu przydatnych w przemyśle chemicznym związków chemicznych.  

Zapisz wzory (półstrukturalne) uproszczone produktów opuszczających kolumny 

rektyfikacyjne, na rysunku oznaczone cyframi 2 i 3. 

Zwróć uwagę, że pikolina jest mieszaniną trzech izomerycznych metylopirydyn, lutydyna to mieszanina 

sześciu izomerycznych dimetylopirydyn, chinolina jest związkiem, którego cząsteczka składa się 

z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym. 

 

 

 

 

ZADANIE B  Max. 20 pkt 
   

 

Najdłużej „żyjącym” pierwiastkiem promieniotwórczym na Ziemi jest uran. Otrzymanie czystego 

uranu powiodło się dopiero w 1841 r., ale już w 79 r. p. n. e. stosowano jego związki do barwienia 

szkła. Naturalnie występujące na Ziemi minerały to blenda smolista (U3O8) i karnotyt; a naturalne 

izotopy uranu zestawione są w tabeli: 
 

Uran U-238 U-235 U-234 

Zawartość w przyrodzie 99,273% 0,716% 0,0057% 

Czas półtrwania 4,5 . 10 9 lat 7 . 10 8 lat 2,48 . 10 5 lat 

 

B1. Zapisz skróconą konfigurację elektronową uranu. 
  

B2. Ustal wzór karnotytu o masie 902 u, wiedząc, że woda hydratacyjna stanowi 5,987% masy 

cząsteczkowej minerału; stosunek molowy potasu : uranu : wanadu wynosi 1 : 1 : 1; stosunek masowy 

metali do tlenu wynosi 41 : 12 ( nie dotyczy wody hydratacyjnej). 
 

B3. Uran-238 jest protoplastą naturalnego szeregu promieniotwórczego i ulega rozpadowi α. 

Oblicz, ile jąder tego izotopu rozpadnie się w ciągu pierwszego roku w próbce zawierającej 

1 mol tego radionuklidu. 
 

B4. Zapisz kolejne równania interpretujące reakcje przedstawione w ciągu przemian 

na schemacie zawierającym opis wydajności kolejnych etapów. 

 
3 2HNO /r/ HT HF Ca 238

3 8 2 3 2 3 2 4U O UO (NO ) UO UO UF U→ → → → →  

                                                100%                                          90%                     80%                    100%               100%       

 

Oblicz masę uranu, jaką można otrzymać z 1 kg blendy smolistej zawierającej 5% masowych 

domieszek nie zawierających uranu. 
 

B5.. Na przełomie lat 1938/1939 niemieccy chemicy O. Hahn i F. Srassmann zbadali produkty 

rozszczepienia uranu-235 i stwierdzili, że rozpada się on według równania: 

 
1 235 92 141 1

0 92 36 56 0n+ U  Kr + Ba+3 n+Q→  



W procesie rozszczepienia początkowa masa jądra w sumie z masą bombardującej cząstki jest 

większa od łącznej masy tworzących się wszystkich produktów, a różnica przeobraża się w energię, 

którą można obliczyć na podstawie teorii Einsteina (1905r.) 

Oblicz wartość efektu energetycznego rozszczepienia jednego jądra U-235, korzystając 

z wartości zestawionych w tabeli. 
 

Masa U-235 235,04391 u 
Jednostka masy 

atomowej 
1,66 . 10– 27 kg 

Masa Ba-141 140,90760 u 
Ładunek 

elementarny 
1,61 . 10– 19 C 

Masa Kr-92 91,90681 u Elektronowolt 1,602 . 10– 19 J 

Masa neutronu 1,00782 u Prędkość światła 3 . 10 8 m/s 

 

Wynik zapisz z dokładnością do wartości liczby całkowitej MeV. 
 

B6. Produkty rozszczepienia jądrowego U-235 są nietrwałymi β-aktywnymi izotopami i rozpadają 

się aż do uzyskania jąder trwałych izotopów: Pr-141 i Zr-92.  

Zapisz schemat kolejnych przemian β– produktów rozszczepienia U-235 aż do uzyskania jąder 

trwałych izotopów. 
 

 

Na podstawie A. A. Czerwiński – Energia jądrowa i promieniotwórczość OF, Warszawa 1998; 

  M. J. Sienko, R. A. Plane – Chemia-podstawy i zastosowanie WNT, Warszawa 1996; 

Z. Dobkowska, K .M. Pazdro – Szkolny poradnik chemiczny WSiP, Warszawa 1986 

 

 

 

 

ZADANIE C  Max. 15 pkt 
   

 

W laboratorium analizy ilościowej przeprowadza się badania np. ścieków w kierunku obecności 

związków organicznych, jonów metali ciężkich i wielu innych rozpuszczonych w wodzie substancji, 

które nie mają prawa być obecne w wodzie pitnej w wartościach przekraczających dopuszczalne 

ilości zestawione w normie WHO.   

 

C1. Mając podejrzenie obecności fenolu w ścieku przeprowadzono w laboratorium miareczkowanie 

bromianometryczne. W celu wykonania analizy przygotowano odczynniki: 

1) Odważono 8,35 g bromianu (V) potasu, wsypano do kolby miarowej o pojemności 0,5 dm3 

uzupełniono wodą do „kreski”. Oblicz stężenie molowe przygotowanego odczynnika. 

2) W kolbie miarowej o pojemności 0,5 dm3 sporządzono wodny roztwór tiosiarczanu (VI) sodu 

o stężeniu 0,1 mol/dm3. Oblicz masę pięciowodnego tiosiarczanu (VI) sodu, jaką 

odważono celem sporządzenia tego roztworu. 

3) Przygotowano 250 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 2 mol/dm3 poprzez rozcieńczenie 

kwasu solnego o stężeniu 35%mas. i gęstości 1,176 g/cm3. Dokonaj niezbędnych obliczeń 

i opisz sposób sporządzenia tego roztworu. 

4) Pobrano z magazynu odczynników krystaliczny bromek potasu, krystaliczny jodek potasu 

i skrobię. 



C2. Przed przystąpieniem do właściwej analizy zinterpretowano zachodzące podczas badania 

reakcje chemiczne: 

1) bromian(V) potasu reaguje z bromkiem potasu w środowisku kwasowym z wydzieleniem 

równoważnej ilości bromu, 

2) wytworzony brom reaguje z fenolem w stosunku molowym 3 : 1, 

3) nadmiar bromu należy usunąć stosując jodek potasu, 

4) wytworzony jod w obecności skrobi trzeba miareczkować roztworem tiosiarczanu(VI) sodu 

według równania: 2 2 2 3 2 4 6I + 2Na S O 2NaI  + Na S O→ . 

Zapisz równania reakcji (1), (2), (3) w formie cząsteczkowej. 

 

C3. Przystąpiono do właściwej analizy. Pobrano 500 cm3 ścieku. Odpipetowano po 25 cm3 ścieku 

do trzech kolb stożkowych i rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 50 cm3. Do każdej kolby 

dolano po 25 cm3 bromianu (V) potasy, dosypano odpowiednią ilość bromku potasu i zakwaszono 

roztwory w kolbach kwasem solnym. Wymieszano, dodano krystaliczny jodek potasu, po czym 

miareczkowano roztworem tiosiarczanu (VI) sodu. Pod koniec miareczkowania, gdy zabarwienia 

cieczy w kolbach stało się lekko żółte dodano kleik skrobiowy i nadal miareczkowano do odbarwienia 

roztworu. Zanotowano objętości użytego titranta: 1 kolba – 49,6 cm3, 2 kolba – 49,5 cm3, 

3 kolba – 49,7 cm3. 

Oblicz zawartość fenolu w badanym ścieku. Wynik zapisz w mg fenolu/ 1 dm3 ścieku. 
 

Na podstawie J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna PWN, Warszawa 1978 

 


