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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. 

 



Zadanie 1. 

Wskaż sposób przekazania energii z układu do otoczenia dla egzoenergetycznej reakcji cynku 

z roztworem kwasu siarkowego (VI) przeprowadzonej w strzykawce. 

A. Tylko na sposób pracy 

B. Tylko na sposób ciepła 

C. Na sposób ciepła i na sposób pracy 

D. Nie nastąpi przekazanie energii z układu do otoczenia na żaden ze sposobów. 

 

Zadanie 2. 

Koloid, w którym fazę rozpraszającą stanowi ciecz, a fazę rozpraszaną gaz, to: 

A. zol 

B. piana 

C. emulsja 

D. aerozol 

 

Zadanie 3. 

Mechanizm tworzenia wiązania koordynacyjnego pomiędzy atomami polega na: 

A. uwspólnianiu przez atomy po jednym elektronie; 

B. uwspólnianiu przez atomy po jednej parze elektronowej; 

C. oddaniu przez jeden atom pary elektronowej drugiemu atomowi; 

D. oddaniu jednego elektronu przez jeden atom drugiemu atomowi 

 

Zadanie 4. 

Wskaż zestaw liczb kwantowych dla niesparowanego elektronu w atomie rubidu. 

A. n=5, l = 0, m=0 

B. n=5, l = 1, m=0 

C. n=1, l = 2, m=0 

D. n=1, l = 3, m=0 

 

Zadanie 5. 

Wskaż prawdziwe stwierdzenie: 

A. dla danego pierwiastka pierwsza energia jonizacji jest zawsze większa od kolejnej energii 

jonizacji 

B. dla danego pierwiastka pierwsza energia jonizacji jest zawsze mniejsza od kolejnej energii 

jonizacji 

C. wraz ze wzrostem numeru okresu wzrasta energia jonizacji dla pierwiastków leżących w 

tej samej grupie 

D. wraz ze wzrostem numeru grupy maleje energia jonizacji dla pierwiastków leżących w tym 

samym okresie 

 

Zadanie 6. 

Jak zmieni się szybkość reakcji syntezy jodowodoru przebiegającej w fazie gazowej zgodnie z 

równaniem kinetycznym: V=k·[H2]·[J2], jeżeli dwukrotnie zwiększymy ciśnienie w układzie? 

A. zmaleje dwukrotnie 

B. zmaleje czterokrotnie 

C. wzrośnie czterokrotnie 

D. wzrośnie ośmiokrotnie 
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Zadanie 7. 

Do 100 cm3 0,1- molowego roztworu chlorku glinu dodawano porcjami 100 cm3 wodnego roztworu 

wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3. Wskaż wzór substancji, która będzie obecna 

w roztworze po dodaniu całej objętości NaOH. 

A. AlCl3 

B. Al(OH)3 

C. Al(OH)2Cl 

D. Na[Al(OH)4] 

 

Zadanie 8. 

Zaznacz poprawne przypisanie substancji wydzielających się na anodzie i na katodzie podczas 

elektrolizy wodnego roztworu NaOH. 

 Elektroda 

 Katoda Anoda 

A. tlen wodór 

B. wodór tlen 

C. sód tlen 

D. tlen sód 

 

Zadanie 9. 

Zaznacz, jaki stopień utlenienia przyjmuje tlen w związku BaO2. 

A. -I 

B. -II 

C. I 

D. II 

 

Zadanie 10. 

Do dwóch probówek wprowadzono po 3 cm3 wodnego roztworu chlorku chromu (III). W I etapie 

do każdej probówki dodano po 3 cm3 rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodu. Następnie 

w II etapie do pierwszej probówki dodano kilka  cm3   kwasu solnego a do drugiej taką samą 

objętość stężonego roztworu wodorotlenku sodu. Wskaż poprawne obserwacje w każdej 

z probówek w poszczególnych etapach. 

A. W etapie I w obu probówkach zaobserwowano powstanie ciemnozielonego osadu, po 

etapie II nie zaobserwowano zmian. 

B. W etapie I w obu probówkach zaobserwowano powstanie ciemnozielonego osadu. 

W etapie II w probówce I nie zaobserwowano zmian zaś w probówce II zaobserwowano, 

że szarozielony osad rozpuścił się. 

C. W etapie I w obu probówkach zaobserwowano powstanie ciemnozielonego osadu. 

W etapie II w probówce I zaobserwowano, że szarozielony osad rozpuścił się zaś 
w probówce II nie zaobserwowano żadnych zmian. 

D. W etapie I w obu probówkach zaobserwowano powstanie ciemnozielonego osadu. 

W etapie II w obu probówkach zaobserwowano, że szarozielony osad rozpuścił się. 
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Zadanie 11. 

Wskaż wzór drobiny, która może pełnić rolę kwasu według teorii Lewisa. 

A. NH3 

B. H2O 

C. AlCl3 

D. OH- 

 

Zadanie 12. 

Wskaż proces, który przebiega ze wzrostem entropii układu. 

A. Parowanie etanolu 

B. Krystalizacja CuSO4 z nasyconego wodnego roztworu 

C. Resublimacja naftalenu 

D. Krzepnięcie stearyny 

 

Zadanie 13. 

Jaka jest średnia szybkość reakcji, w której stężenie jonów wodorowych maleje o 0,01 mol/dm3 

w ciągu 1 ns [nanosekunda]? 

A. 1 · 10 4 mol·dm-3·s-1 

B. 2 · 10 6 mol·dm-3·s-1 

C. 1 · 10 7 mol·dm-3·s-1 

D. 2 · 10 9 mol·dm-3·s-1 

 

Zadanie 14. 

Wskaż masę jednego atomu fluoru. 

A. 3,16 · 10-23 g 

B. 0,31 · 10 23 g 

C. 19 g 

D. 3,16 g 

 

Zadanie 15. 

Wiedząc, że podwyższenie temperatury o 10oC powoduje dwukrotne zwiększenie szybkości 

reakcji, wskaż, jak zmieni się szybkość reakcji przebiegającej w temperaturze 40oC przy 

podwyższeniu temperatury do 80oC. 

A. Wzrośnie 16 razy 

B. Wzrośnie 4 razy 

C. Zmaleje 16 razy 

D. Zmaleje 4 razy 

 

Zadanie 16. 

Wskaż poprawną wartość iloczynu rozpuszczalności BaF2, jeżeli rozpuszczalność molowa 

wynosi 3 · 10-3. 

A. 1,08 ·10-9 

B. 1,08 ·10-7 

C. 2,7 ·10-5 

D. 3,5 ·10-9 
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Zadanie 17. 

Na wykresie przedstawiona została zależność liczby moli wodoru cząsteczkowego, otrzymanego 

w reakcji pewnego metalu z kwasem solnym, od liczby moli użytego metalu. Wskaż poprawną 

wartościowość tego metalu. 
 

 
A. I  

B. II 

C. III 

D. IV 

 

Zadanie 18. 

Wskaż poprawny zapis równania reakcji zachodzącej pomiędzy tlenkiem manganu (IV) i kwasem 

solnym. 

A. MnO2 + 2HCl →MnCl2 + 2H2O 

B. MnO2 + 4HCl →MnCl4 + 2H2O 

C. MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

D. MnO2 + 2HCl →reakcja nie zachodzi 

 

Zadanie 19. 

Wskaż zadanie prawdziwe: 

A. Promień kationu potasu jest równy promieniowi atomu potasu. 

B. Promień kationu potasu jest większy niż promień atomu potasu. 

C. Promień kationu potasu jest mniejszy niż promień atomu potasu. 

D. Promień atomu potasu jest równy promieniowi anionu jodkowego. 

 

Zadanie 20. 

Dane są trzy beztlenowe kwasy H2Te, H2Se oraz H2S. Wskaż odpowiedź przedstawiającą 

uszeregowanie tych kwasów zgodnie ze wzrostem ich mocy. 

A. H2Te < H2Se < H2S 

B. H2S < H2Se < H2Te 

C. H2Se < H2Te < H2S 

D. Kwasy te mają jednakową moc 
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Zadanie 21. 

Zaznacz poprawne sformułowanie dotyczące zależności stopnia dysocjacji od różnych 

czynników. 

A. Stopień dysocjacji nie zależy od stężenia roztworu. 

B. Stopień dysocjacji rośnie ze wzrostem temperatury. 

C. Im bardziej rozcieńczony jest roztwór tym stopień dysocjacji jest mniejszy. 

D. Stopień dysocjacji nie zależy od temperatury. 

 

Zadanie 22. 

Pewien pierwiastek, który znajduje się przed wodorem w szeregu napięciowym metali nie reaguje 

z kwasem siarkowym (VI), kwasem fluorowodorowym ani z kwasem chlorowodorowym. Reaguje 

natomiast z kwasem azotowym (V). Pierwiastkiem tym jest: 

A. wapń 

B. srebro 

C. ołów 

D. miedź 
 

Zadanie 23. 

Jeżeli w 1 dm3 roztworu znajduje się 1 mol elektroliotu AB, którego stopień dysocjacji wynosi 30% 

to oznacza to, że: 

A. 30% cząsteczek pozostanie niezdysocjowanych, 

B. 0,3 mola cząsteczek pozostanie niezdysocjowanych, 

C. Stężenie molowe jonów A+ i oraz jonów B- wynosi 0,3 mola/dm3, 

D. Stężenie molowe niezdysocjowanego elektrolitu wynosi 0,3 mola/dm3. 

 

Zadanie 24. 

Dla reakcji chemicznej opisanej równaniem: 

N2+ 3H2↔ 2NH3 

stężenia w stanie równowagi wynosiły: dla azotu 3 mol/dm3, dla wodoru 9 mol/dm3, dla amoniaku 

4 mol/dm3 . Ile wynosiło stężenie wyjściowe wodoru? 

A. 5 mol/dm3 

B. 9 mol/dm3 

C. 13 mol/dm3 

D. 15 mol/dm3 

 

Zadanie 25. 

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 
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Zadanie 26. 

Wskaż sposób zwiększenia szybkości podanej reakcji, jeżeli wiadomo, że ta reakcja nie może 

być katalizowana. 

Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) 

A. Zmniejszenie stężenia roztworu HCl 

B. Zmniejszenie temperatury 

C. Rozdrobnienie magnezu 

D. Zwiększenie ciśnienia w układzie 

 

Zadanie 27. 

Przeprowadzono reakcję magnezu z nadmiarem rozcieńczonego kwasu chlorowodorowego. 

Wydzielający się w tej reakcji wodór zbierano w strzykawce. W regularnych odstępach czasu 

odczytywano na strzykawce objętość wydzielającego się wodoru. Wyniki pomiarów z tego 

doświadczenia naniesiono na wykres.  

 
Średnia szybkość tej reakcji wynosi: 

A. 6,4 cm³/min 

B. 6,15 cm³/min 

C. 8 cm³/min 

D. 8,5 cm³/min 

 

Zadanie 28. 

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

cząstka protony elektrony neutrony 

I 20 20 20 

II 12 12 14 

III 16 18 16 

IV 3 2 3 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

Zadanie 29. 

Wskaż substancję, której wodny roztwór nie jest elektrolitem: 

A. NH3  

B. HCN 

C. CH3COOH 

D. CH3COCH3 
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Zadanie 30. 

W 2,24 dm3 argonu w warunkach normalnych znajduje się: 

 mole atomów mole cząsteczek atomy jony 

A. 0,2 0,025 0,301∙1023 0 

B. 0,1 0,025 0,150∙1023 0,05 

C. 0,1 0 0,602∙1023 0 

D. 0,1 0 0,301∙1023 0 

 

Zadanie 31. 

Ile razy należy zwiększyć lub zmniejszyć stężenie jonów wodorowych, aby pH zmalało o 1. 

A. Zmniejszyć 2-krotnie 

B. Zmniejszyć 10-krotnie 

C. Zwiększyć 2-krotnie 

D. Zwiększyć 10-krotnie 

 

Zadanie 32. 

Jeżeli otrzymanie 44 g stałego siarczku żelaza wiąże się z wydzieleniem 50 kJ ciepła, to entalpia 

syntezy 1 mola FeS wynosi: 

A. -50 kJ/mol 

B. 50 kJ/mol 

C. -100 kJ/mol 

D. 88 kJ/mol 

 

Zadanie 33. 

Jednym ze wskaźników pH jest napar z czarnej herbaty. W roztworze o pH >7,5 napar z czarnej 

herbaty ma barwę ciemnobrązową, w roztworze o pH <5,5 ma barwę jasnożółtą, przy pH ≈ 6 ma 

barwę jasnobrązową. Jaką barwę przyjmie napar z czarnej herbaty w roztworze, w którym 

stężenie anionów wodorotlenkowych [OH-] = 10-4 mol/dm3. 

A. ciemnobrązową 

B. jasnobrązową 

C. jasnożółtą 

D. ciemnożółtą 

 

Zadanie 34. 

W pięciu probówkach znajdują się wodne roztwory następujących substancji: 

Probówka 1. gliceryna   Probówka 2. metyloamina  Probówka 3. metanolan sodu 

Probówka 4. formaldehyd  Probówka 5. kwas octowy 
 

Wskaż numery probówek , w których papierek wskaźnikowy zabarwi się na niebiesko. 

A. 1 i 2 

B. 2 i 3 

C. 3 i 4 

D. 4 i 5 
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Zadanie 35. 

Popularne nawozy sztuczne to na przykład: salmiak NH4Cl, saletra amonowa NH4NO3, 

superfosfat Ca(H2PO4)2. Działanie którego nawozu mineralnego spośród wymienionych może 

wywołać podwyższenie pH gleby? 

A. Ca(H2PO4)2 i NH4NO3 

B. NH4NO3 i NH4Cl 

C. tylko Ca(H2PO4)2 

D. tylko NH4Cl 
 

Zadanie 36. 

W temperaturze pokojowej metalem o najmniejszej gęstości jest: 

A. sód. 

B. lit. 

C. potas. 

D. iryd. 
 

Zadanie 37. 

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 38. 

W roztworze wodnym wodorotlenku sodu na 1 mol NaOH przypada 10 moli cząsteczek wody. 

Stężenie procentowe tego roztworu wynosi: 

A. 1% 

B. 8% 

C. 18% 

D. 28% 
 

Zadanie 39. 

Liczba elektronów w połówkowym równaniu reakcji redukcji jonów dichromianowych 

w środowisku kwaśnym wynosi: 

A. 3 

B. 6 

C. 9 

D. 14 
 

Zadanie 40. 

Jeżeli wiemy, że ����
���  jest produktem przemiany promieniotwórczej pierwiastka ��

� , to mamy 

prawo przypuszczać, że zaszły: 

A. dwie przemiany α i jedna przemiana β- 

B. dwie przemiany α i jedna przemiana β+ 

C. jedna przemiana α i jedna przemiana β- 

D. jedna przemiana α i jedna przemiana β+ 
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Zadanie 41. 

Tautomeria keto-enolowa występuje w reakcjach addycji wody do wiązania potrójnego. Co jest 

produktem pośrednim podczas reakcji heks-1-ynu z wodą w obecności siarczanu rtęci i kwasu 

siarkowego (VI)? 

A. Heksanal 

B. Heksan – 2-on 

C. Heks-1-en-2-ol 

D. Heksan – 2-ol 

 

Zadanie 42. 

Próbkę pewnej substancji organicznej poddano szeregowi reakcji chemicznych w wyniku, których 

stwierdzono że: substancja ta reaguje z metalami aktywnymi wydzielając wodór, wchodzi 

w reakcję z zasadą sodową, natomiast nie reaguje ze  świeżo straconą zawiesiną wodorotlenku 

miedzi (II). Substancją tą jest: 

A. Glikol 

B. Metanal 

C. Propanol 

D. o-metylofenol 

 

Zadanie 43. 

Wskaż poprawny zapis schematu ogniwa galwanicznego zbudowanego z elektrody redoks, 

w której zachodzi reakcja opisana równaniem: JO3
-+ 6H+ + 6e-→ J-+ 3H2O (potencjał normalny 

tej elektrody redoks wynosi 1,1 V) oraz z elektrody jodkowej, której potencjał normalny wynosi 

0,54 V. 

A. (-) Pt, J2│J-ǁ JO3
-, |H+|J-, H2O, Pt (+) 

B. (-) Pt, J-│ J2 ǁ H2O, JO3
-, |H+|J-, Pt (+) 

C. (-) Pt, JO3
-, |H+|J-, H2O ǁ J2│J- Pt (+) 

D. (-) Pt, JO3
- ǁ J2, Pt (+) 

 

Zadanie 44. 

Jakie jest stężenie procentowe roztworu otrzymanego poprzez zmieszanie 7 gramów litu 

z 94 cm3 wody destylowanej? 

A. 6,93% 

B. 7,44% 

C. 23,76% 

D. 24,00% 

 

Zadanie 45. 

Ruch elektronu w atomie opisano za pomocą tzw. funkcji falowej Ψ. Równanie falowe elektronu 

w atomie sformułował: 

A. Heisenberg 

B. Hund 

C. Schrӧdinger 

D. Pauli 
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Zadanie 46. 

Maksymalna liczba elektronów, zapełniających orbitale s, p, d oraz f, wynosi odpowiednio: 

A. 2, 4,8,16 

B. 2,4,6,8 

C. 1,3,5,7 

D. 2,6,10,14 

 

Zadanie 47. 

Zaznacz prawidłowy skrócony zapis konfiguracji elektronowej atomu miedzi: 

A. [Ar] 4s1 3d10 

B. [Ar] 4s2 3d9 

C. [Ar] 4s2 3p6 3d11 

D. [Ne] 4s1 3d10 

 

Zadanie 48. 

Wykres przedstawia zakres istnienia drobin 

o różnym stopniu sprotonowania, 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 

 
J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, tom 1, PWN 1998 

 

Zadanie 49. 

Ile elektronów niesparowanych posiada w swojej konfiguracji elektronowej atom chromu: 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 
 

Zadanie 50. 

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o stężeniu 2 mol/dm3 

z roztworem tego kwasu o stężeniu 0,5 mol/dm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 1 mol/dm3? 

A. 1 : 2 

B. 1 : 0,5 

C. 3 : 2 

D. 2 : 3 
 

Zadanie 51. 

Która z poniższych par zawiera jony o jednakowej konfiguracji elektronowej: 

A. Ca2+, Al3+ 

B. Na+, K+ 

C. Br-, Cl- 

D. Sr2+, Br- 
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Zadanie 52. 

Który z wymienionych pierwiastków ma na powłoce walencyjnej jeden elektron opisany 

następującymi liczbami kwantowymi: n=3, l=0, m=0, ms= +½ 

A. Lit 

B. Sód 

C. Rubid 

D. Cez 

 

Zadanie 53. 

Która para atomów podanych pierwiastków ma jednakowa budowę elektronową rdzeni 

atomowych? 

A. F, Cl 

B. Ga, Br 

C. Mg, Sr 

D. Sb, Pb 

 

Zadanie 54. 

Porównując energię potrzebną do rozerwania wiązania σ i wiązania π można stwierdzić, że 

energia wiązania σ jest: 

A. równa energii wiązania π 

B. większa od energii wiązania π 

C. mniejsza od energii wiązania π 

D. równa połowie energii wiązania π 

 

Zadanie 55. 

Wskaż obserwacje towarzyszące reakcji miedzi ze stężonym roztworem kwasu azotowego (V): 

A. Brak jest objawów reakcji 

B. Roztwór zabarwia się na niebiesko i nie widać objawów wskazujących na wydzielanie się 

gazu 

C. Roztwór zabarwia się na zielononiebiesko i wydziela się bezbarwny gaz 

D. Roztwór zabarwia się na zielononiebiesko i wydziela się czerwonobrunatny gaz 

 

Zadanie 56. 

Próbka pewnego materiału promieniotwórczego zawiera obecnie 40 g izotopu �	
�

�  o okresie 

półtrwania równym 5 lat. Oblicz ile gramów tego izotopu rozpadnie się w ciągu najbliższych 

15 lat. 

A. 5g 

B. 15g 

C. 25g 

D. 35g 

 

Zadanie 57. 

Najwyższą wartościowość w tlenku ma pierwiastek o konfiguracji elektronowej: 

A. K2L8M7 

B. K2L8M18N8 

C. K2L8M9N2 

D. K2L8M18N32O12P2 
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Zadanie 58. 

Zaznacz prawidłowe stwierdzenie uzupełniające poniższe zdanie.  

Elektroujemność pierwiastków w układzie okresowym w miarę wzrostu liczby atomowej… 

A. w grupach i okresach rośnie 

B. w grupach i okresach maleje 

C. w grupach rośnie, w okresach maleje 

D. w grupach maleje, w okresach rośnie. 

 

Zadanie 59. 

W którym z podanych związków chemicznych występuje wiązanie kowalencyjne 

niespolaryzowane? 

A. HCl 

B. NH3 

C. CaS 

D. Cl2 

 

Zadanie 60. 

Zaznacz odmiany alotropowe siarki: 

A. siarka rombowa, siarka jednoskośna i siarka plastyczna 

B. siarka rombowa i siarka plastyczna 

C. siarka rombowa i siarka jednoskośna 

D. siarka jednoskośna i siarka plastyczna 

 

Zadanie 61. 

Wybierz rodzaj przemiany zapisanej w sposób uproszczony jako T(d,n)4He: 

A. wychwyt K 

B. fuzja jądrowa 

C. wymuszone rozszczepienie jądrowe 

D. samorzutne rozszczepienie jądrowe 
 

Zadanie 62. 

Spośród podanych drobin wybierz te, które według teorii Brӧnsteda mogą pełnić w reakcji 
chemicznej wyłącznie rolę zasady: 

A. NH4
 + 

B. CO3
2- 

C. H3O+ 
D. H2O 

 

Zadanie 63. 

Przygotowano wodne roztwory kwasu etanowego, kwasu chloroetanowego, kwasu 

aminoetanowego oraz kwasu hydroksyetanowego  o takim samym stężeniu. Który z nich będzie 

wykazywał najniższą wartość pH? 

A. Roztwór kwasu etanowego 

B. Roztwór kwasu chloroetanowego 

C. Roztwór kwasu aminoetanowego 

D. Roztwór kwasu hydroksyetanowego 
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Zadanie 64. 

Zaznacz cząsteczkę związku chemicznego, która posiada moment dipolowy równy zero: 

A. H2O 

B. SO2 

C. CO2 

D. HF 

 

Zadanie 65. 

Zaznacz parę związków chemicznych posiadających budowę jonową: 

A. NaBr i H2O 

B. CaO i NaBr 

C. NaBr i HBr 

D. HBr i H2S 

 

Zadanie 66. 

Jakie jest orientacja przestrzenna zhybrydyzowanego orbitalu sp3? 

A. diagonalna 

B. trygonalna 

C. pentagonalna 

D. tetraedryczna 

 

Zadanie 67. 

 „Ketony nie poddają się działaniu większości utleniaczy, ale ulegają wolno zachodzącym 

reakcjom rozszczepienia po potraktowaniu ich gorącym alkalicznym roztworem KMnO4. 

Pęknięciu ulega wiązanie C-C sąsiadujące z grupą karbonylową i powstają kwasy karboksylowe. 

Reakcja jest użyteczna jedynie w przypadku ketonów symetrycznych takich jak cykloheksanon, 

ponieważ z ketonów niesymetrycznych otrzymuje się mieszaninę produktów”. 
 M.McMurry „Chemia organiczna” Wyd. PWN, Warszawa 2000r. 

 

Wskaż produkt reakcji cykloheksanonu z gorącym alkalicznym roztworem KMnO4: 

A. kwas propanowy 

B. kwas heksanowy 

C. kwas heksanodiowy 

D. kwas propanodiowy 

 

Zadanie 68. 

Kwas borowy reaguje z etanolem w obecności kwasu siarkowego. Otrzymany produkt po 

ogrzaniu przechodzi w stan gazowy i spala się bladozielonym płomieniem. Wskaż nazwę 

systematyczną tego gazu: 

A. Tlenek boru 

B. Boran trietylu 

C. Octan etylu 

D. Siarczan (VI) dietylu 
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Zadanie 69. 

 Metyloaniliny zwane są toluidynami. Wskaż wzór substancji która jest toluidyną: 

   
 

A. B. C. D. 

 

Zadanie 70. 

Wskaż najbardziej zasadową wśród następujących amin: 

A. Anilina 

B. 2-metyloanilina 

C. 4-metyloanilina 

D. N,N-dimetyloanilina 

 

Zadanie 71. 

Węglowodór zawierający 6 atomów wodoru w cząsteczce to: 

A. eten 

B. butadien 

C. propyn 

D. cyklopropen 

 

Zadanie 72. 

W cząsteczce dwutlenku siarki w tworzeniu wiązań nie bierze udziału następująca liczba 

elektronów walencyjnych atomu siarki: 

A. jeden 

B. dwa 

C. trzy 

D. cztery. 

 

Zadanie 73. 

Jaką hybrydyzację posiadają atomy węgla w cyklobutenie? 

A. Wszystkie atomy węgla posiadają hybrydyzację sp2 

B. Wszystkie atomy węgla posiadają hybrydyzację sp3 

C. Dwa atomy węgla posiadają hybrydyzację sp2, a dwa atomy sp3 

D. Dwa atomy węgla posiadają hybrydyzację sp2, a dwa atomy sp 

 

Zadanie 74. 

Kąt między wiązaniami w cząsteczce związku, w którym atom centralny ulega hybrydyzacji sp2, 

najczęściej jest równy: 

A. 180o 

B. 120o 

C. 109o 

D. 107o. 
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Zadanie 75. 

Masa wodoru w trzech molach toluenu wynosi: 

A. 9g 

B. 16g 

C. 18g 

D. 24g 

 

Zadanie 76. 

Wskaż zbiór związków, w cząsteczce których między atomami występują tylko wiązania 

kowalencyjne: 

A. HCl, NaOH, H2SO4 

B. HCl, NaCl, H2SO4 

C. NH3, CuSO4, CO2 

D. HCl, H2CO3, CO2 

 

Zadanie 77. 

Oblicz wydajność reakcji prażenia węglanu wapnia, jeżeli z próbki o masie 20 g powstała 

mieszanina ciał stałych o masie 15,6 g.  

A. 50% 

B. 78% 

C. 22% 

D. 56% 

 

Zadanie 78. 

 „Liczba jodowa  liczba gramów fluorowca, przeliczona na liczbę gramów jodu, który w 

określonych warunkach ulega reakcji addycji do atomów węgla związanych wiązaniem 

wielokrotnym, zawartych w 100 g badanej substancji. Wyznacza ona zawartość związków 

nienasyconych w mieszaninie.” 
Źródło : Wikipedia 

 

 

Poniżej zostały przedstawione wzory czterech związków organicznych. Wskaż wzór związku, 

który wykazuje największą wartość liczby jodowej. 
 

 

    

A. B. C. D. 

 

Zadanie 79. 

Cyklopropan reaguje z wodą bromową w obecności bromku glinu. Produktem tej reakcji jest: 

A. bromocyklopropan 

B. 1,3–dibromopropan 

C. 1,2–dibromopropan 

D. 1,2–dibromocyklopropan 
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Zadanie 80. 

Naftalen w swojej cząsteczce zawiera elektrony zdelokalizowane. Wskaż ich liczbę: 

A. 6 

B. 8 

C. 10 

D. 12 

 

Zadanie 81. 

Reakcję alkilowania pierścienia aromatycznego zaliczamy do reakcji: 

A. Addycji elektrofilowej 

B. Addycji nukleofilowej 

C. Substytucji elektrofilowej 

D. Substytucji nukleofilowej 

 

Zadanie 82. 

Benzenokarboaldehyd poddano chlorowaniu w obecności FeCl3. Który związek został otrzymany 

w największej ilości: 

A. o-chlorobenzenokarboaldehyd 

B. m-chlorobenzenokarboaldehyd 

C. p-chlorobenzenokarboaldehyd 

D. 2,4-dichlorobenzenokarboaldehyd 

 

Zadanie 83. 

W olejkach wielu roślin znajduje się związek o nazwie ocymen. Jego wzór przedstawiono poniżej: 

 
Wskaż jego wzór sumaryczny: 

A. C10H16 

B. C7H12 

C. C10H20 

D. C7H10 

 

Zadanie 84. 

α- D- glukopiranoza i β-D-glukopiranoza są swoimi izomerami. Do jakiego rodzaju izomerii je 

zaklasyfikujesz: 

A. Izomerii położenia podstawnika 

B. Izomerii funkcyjnej 

C. Diastereoizomerii 

D. Enancjomerii 

 

Zadanie 85. 

Która z wymienionych substancji da pozytywny wynik w reakcji biuretowej i ksantoproteinowej? 

A. Alanyloseryna 

B. Glicyloalanina 

C. Glicyloseryna 

D. Glicylofenyloalanina 
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Zadanie 86. 

Wzór półstrukturalny pewnego związku chemicznego wygląda następująco: 

 

 

 
 
 

Rozpoznaj wśród wymienionych  nazwę systematyczną tego związku. 

A. Keton metylowo- octan metylu 

B. Propionian-2-on metylu 

C. 2-oksopropionian metylu 

D. Prop-2-onian metylu 

 

Zadanie 87. 

W której z podanych cząsteczek wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie: 

A. Etan 

B. Propen 

C. Benzen 

D. Cykloheksan 

 

Zadanie 88. 

Z wymienionych substancji wybierz taką, która reaguje z wodnym roztworem nadmanganianu 

potasu: 

A. Ocet 

B. Olej 

C. Gliceryna 

D. Woda z solą kuchenną 

 

Zadanie 89. 

Produktem wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji hydroksykwasów są: 

A. laktony 

B. laktydy 

C. lipidy 

D. peptydy 

 

Zadanie 90. 

W jakim celu stosowany jest odczynnik Lucasa: 

A. Odróżnienia alkoholi i fenoli 

B. Odróżnienia aldehydów i ketonów 

C. Odróżnienia alkoholi o różnej rzędowości 

D. Odróżnienia alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych 

 

Zadanie 91. 

Która z wymienionych substancji w temperaturze 20◦C posiada najmniejszą gęstość: 

A. Naftalen 

B. Parafina 

C. Kwas octowy 

D. Heksan 

           O   O 

           ||     || 

CH3 – C – C – O - CH3 
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Zadanie 92. 

W czterech probówkach znajdują się wodne roztwory następujących substancji: 

Probówka 1. Albumina         Probówka 2.  Gliceryna         Probówka 3. Żelatyna         Probówka 4. Szkło wodne 
 

Wskaż, w których probówkach znajdują się roztwory koloidalne: 

A. 1,3 

B. 2,3 

C. 4,1 

D. 4,2 

 

Zadanie 93. 

Utleniony drucik miedziany zanurzono w roztworze formaldehydu. Po pewnym czasie 

zaobserwowano, że drucik przybrał barwę i połysk metalicznej miedzi. Na podstawie podanej 

informacji można stwierdzić, że formaldehyd posiada: 

A. Właściwości redukujące  

B. Właściwości  utleniające 

C. Właściwości zasadowe 

D. Właściwości kwasowe 

 

Zadanie 94. 

Wiskoza jest polimerem o wzorze: [-C6H10O5-]n. Wskaż nazwę surowca do produkcji wiskozy. 

A. Skrobia 

B. Celuloza 

C. Glukoza 

D. Fruktoza 

 

Zadanie 95. 

Produktem reakcji addycji chloru do benzenu w obecności światła jest: 

A. chlorobenzen 

B. chlorocykloheksan 

C. 1,2,3,4,5,6-heksachlorobenzen 

D. 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan 

 

Zadanie 96. 

Wskaż nazwę cukru podczas hydrolizy, którego otrzymano tylko i wyłącznie glukozę: 

A. laktoza 

B. maltoza 

C. sacharoza 

D. laktuloza 

 

Zadanie 97. 

Wskaż nazwy substancji, które mają ten sam wzór empiryczny: 

A. Propan i propen 

B. Benzen i acetylen 

C. Buten i butadien 

D. Metan i etan 
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Zadanie 98. 

Wskaż nazwę związku chemicznego, który w swojej cząsteczce zawiera największą liczbę 

wiązań π: 

A. Buten 

B. Cykloheksen 

C. Kwas propanowy 

D. Kwas propenowy 

 

Zadanie 99. 

Pewien ester poddano hydrolizie i w jej wyniku otrzymano kwas organiczny, który poddano 

dekarboksylacji uzyskując metan. Drugim produktem hydrolizy był alkohol, który ogrzano 

w obecności tlenku glinu otrzymując etan. Na podstawie poniższych informacji wybierz 

z wymienionych wzór estru, który uległ hydrolizie. 

A. HCOOC2H5 

B. C2H5COOCH3 

C. CH3COOC2H5 

D. C2H5COOC2H5 

 

Zadanie 100. 

2-chloropropan poddano syntezie Wϋrtza. Produktem tej reakcji jest: 

A. Butan 

B. Heksan 

C. 2,3 -dimetylobutan 

D. 2,2 -dimetylobutan 
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