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UCZESTNIKU ! 

Przed Tobą test wielokrotnego wyboru stanowiący 20 zadań. Uważnie czytaj każde zadanie i 

zdecyduj, która z podanych odpowiedzi jest według Ciebie poprawna. Pamiętaj, że tylko jedna jest 

prawdziwa. Po dokonaniu wyboru w karcie odpowiedzi wstaw znak "X" w miejscu odpowiadającym 

numerowi zadania i zgodnym z literą, przy której znalazłeś właściwą według Ciebie odpowiedź. 

Gdybyś zmienił zdanie, przekreśl uprzednio zaznaczoną odpowiedź "X" i dokonaj kolejnego wyboru, 

uzasadniając jednocześnie zmianę decyzji na ostatniej stronie otrzymanego arkusza odpowiedzi. 

Powodzen ia  !  

 

T  E  S  T Max. 20 pkt. 

1. Zdecydować o barwie indykatorów odczynu w środowisku zasadowym 

 oranż metylowy czerwień Kongo lakmus fenoloftaleina 

a) pomarańczowa czerwona różowa bezbarwna 

b) pomarańczowa fioletowa czerwona bezbarwna 

c) żółta niebieska czerwona malinowa 

d) żółta czerwona niebieska malinowa 

2. Nazwać wiązanie chemiczne polegające na oddziaływaniu zdelokalizowanych elektronów i jonów 

dodatnich tworzących sieć krystaliczną. 

a) sekstet elektronowy  b) wiązanie jonowe 

c) wiązanie metaliczne  d) wiązanie zdelokalizowane 

3. Wskazać konserwanty dodawane do żywności i dopuszczone do stosowania w Europie pod symbolami 

E-210, E-211 i E-212. 

a) kwas cytrynowy i jego sole  b) kwas benzoesowy i jego sole 

c) kwas askorbinowy i barwniki  d) kurkumina i żelatyna 

4. Określić objętość handlowej baryłki ropy naftowej. 

a) 159 dm3  b) 1590 dm3  c) 15,9 dm3  d) 1,59 dm3 

5. Przyporządkować nazwy łacińskie pierwiastków do ich nazw polskich. 

   I  Kalium  X - wapń 

  II  Calcium  Y - ołów 

 III  Cuprum  Z - miedź 

 IV  Plumbum  W - potas 
 

a) I - X,  II - Y,  III - Z,  IV - W  b) I - W,  II - X,  III - Z,  IV - Y 

c) I - W,  II - Z,  III - Y,  IV - X  d) I - X,  II - Y,  III - W,  IV - Z 

6. Wskazać substancje, które mogą być wykorzystywane w laboratorium szkolnym do otrzymywania tlenu. 

a) KMnO4, KNO3, CaCO3  b) KMnO4, KClO3, HgO 

c) KClO3, H2O2, powietrze  d) H2O2, Na2O2, H2O 

7. Dobrać brakujący element szeregu: 

CH4, C2H4, C3H4, ... , C6H12, C7H12 

a) butan  b) butyn  c) penten  d) pentan 
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8 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  

9. Przyporządkować wzorom związków organicznych odpowiednie nazwy. 

 
 

X – hydrochinon 

Y – rezorcyna 

Z – pirokatechina 

a) I-X, II-Y, III-Z  b) I-Z, II-Y, III-X  c) I-Y, II-Z, III-X  d) I-Y, II-X, III-Z 

10. Wybrać spośród podanych równań reakcji tą, która nie należy do procesów utleniająco-redukujących. 

a) 
3 3 2 2

2 CrO + 12 HCl 2 CrCl + 3 Cl + 6 H O→  

b) 3+ - 2- -

2 4 2
2 Cr + 3 Cl + 16 OH 2 CrO + 3 Cl + 8 H O→  

c) 2- + 2- -

4 2 7
2 CrO + H  Cr O + OH→  

d) 
2 3 3 2 4 2 2

Cr O + 3 KNO  + 4 KOH 2 K CrO + 3 KNO + 2 H O→  

11. Zdecydować, czy wąż faraona to: 

a) rodanek rtęci uformowany z lepiszczem 

b) nazwa handlowa poliizobutylenu 

c) niebieska, przezroczysta odmiana korundu 

d) bardzo trujący cyjanek potasu 

12. Nazwać produkt całkowitego uwodornienia naftalenu: 

a) tetralina  b) cyklodekan  c) dekalina  d) dekan 

13. Zdefiniować hasło: petrochemia. 

a) dział chemii obejmujący badania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produktów ich przerobu 
b) nauka o skałach, ich składzie, budowie, występowaniu, pochodzeniu i przeobrażaniu 
c) dział petrografii obejmujący badania składu chemicznego skał 
d) oczyszczanie i uszlachetnianie substancji naturalnych lub produktów przemysłowych 

14. Wybrać cząsteczki, których momenty dipolowe wynoszą 0 Cm. 

a) H2O, CH4, C6H12, NO2 b) NO2, CO2, SO3, H2O2 

c) NO, CCl4, C6H6, H2O2 d) CO2, SO3, CH4, CCl4 

15. Przyporządkować cząstkom ładunek elektryczny [C] 

 helion pozyton negaton gamma 

a) 2 -1 +1 0 

b) 2 +1 -1 0 

c) 4 0 0 0 

d) 1 +1 -1 2 
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16. Określić rodzaj przedstawionej przemiany 70Zn (p, n) →  70Ga 

a) fuzja jądrowa  b) rozszczepienie jądrowe  c) wychwyt K  d) reakcja jądrowa 

17. Zdecydować, które kwarki tworzą zwykłą materię: 

a) kwark prawdziwy, kwark piękny b) kwark powabny, kwark dziwny 

c) kwark wysoki, kwark niski d) wszystkie wymienione w pkt. a), b) i c). 

18. 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 – ten sam izomer; II para – enancjomery  
c) I para – enancjomery; II para – ten sam izomer 
d) I para – enancjomery; II para - enancjomery 

19. Wskazać współczesną nazwę pierwiastka unnilguodium 

a) kurczat  b) dubn  c) rutherford  d) seaborg 

20. Zidentyfikować procesy zaznaczone literami X, Y, Z na schemacie. 

 

 

 X Y Z 

a) reforming aromatyzacja kraking 

b) izomeryzacja reforming dehydrogenacja 

c) izomeryzacja cyklizacja eliminacja 

d) kraking cyklizacja dehydratacja 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

UCZESTNIKU ! 

 

Przed Tobą 2 zadania otwarte. Rozwiąż je stosując zasady matematyki, właściwe prawa chemiczne, 

wyeksponuj przeliczanie jednostek i uwzględnij komentarz pisemny. Każde zadanie winno znaleźć 

rozwiązanie na odpowiednich stronach (obliczenia pomocnicze również). Gdybyś chciał poprawić, 

uzupełnić lub zmienić wersję rozwiązania któregokolwiek zadania, dysponujesz wolną ostatnią stroną 

otrzymanych kart odpowiedzi. W trosce o prawidłowe odczytanie Twoich intencji zaznacz swoją decyzję 

(brak czytelność w Twojej pracy może być przyczyną braku oceny właściwego rozwiązania). 

 

Powodzen ia  !  

 



 Etap II      Strona 4 

ZADANIE – A Max. 20 pkt. 

 

Zachęcam, przeczytaj ! 

 

Juliusz Verne (1828-1905) w swojej powieści „20000 mil podmorskiej żeglugi” przedstawił pełen 

fantazji – przeczucia opis łodzi podwodnej „Nautiliusa". 

 

„(…) czy otrzymuje powietrze drogą chemiczną, wyzwalając za pomocą ciepła tlen z chloranu (V) 

potasu i wiążąc dwutlenek węgla z potasem kaustycznym ?”(str. 83) 

„(…) sód z rtęcią daje amalgamat, który zastępuje cynk w ogniwach Bunsena. Rtęć nie zużywa się w 

ogóle. Muszę panu jeszcze dodać, że baterie sodowe należy uznać za najzasobniejsze w energię i że ich 

moc elektrodynamiczna jest dwa razy większa niż w bateriach cynkowych” (str. 119)” 

                                                                           [Wyd. II, W-wa 1952 r., Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”] 

 

 

A. Wiedząc, że wdech człowieka to 500 cm3 powietrza o składzie 20,9% obj. O2 i 0,04% obj. CO2, a 

wydech to 500 cm3 powietrza o składzie 15,3 % obj. O2 i 4,2 % obj. CO2. Ustal zmianę objętości 

tlenu i dwutlenku węgla w zamkniętym pomieszczeniu po jednorazowym wdechu i wydechu 

człowieka. 

Następnie zdecyduj obliczając, który sposób produkcji tlenu i utylizacji dwutlenku węgla 

(by skład powietrza wdychanego był stały) jest korzystniejszy w łodzi podwodnej ze względu na 

magazynowanie surowców: 

I sposób – opisany przez J. Verne, zakładając 100% wydajność, 

II sposób – ponadtlenek potasu (ditlenek potasowy) reagując z dwutlenkiem węgla wyzwala tlen z 

wydajnością 92%. 

W obliczeniach przyjmij warunki normalne. 

B. Skorzystaj z informacji: ogniwo Bunsena (1941 r.) – ogniwo galwaniczne, w którym elektrodę 

ujemną stanowił cynk, elektrodę dodatnią – węgiel, elektrolitem był 8-10% roztwór H2SO4, 

(SEM = 1,7 V). Zaproponuj schemat ogniwa opisanego przez J. Verne, zapisz równania elektrodowe 

oraz ustal SEM połączonych szeregowo 35 takich ogniw (w warunkach standardowych). 

C. Kapitan Nemo wszystko otrzymywał z morza. Oblicz ilość energii na sposób ciepła wydzieloną 

podczas reakcji: 
+ -

(g) (g) (s)
Na +Cl NaCl→ korzystając z danych: 

                           

+ -

(aq) (aq) (s) 1

+ -

(aq) (aq) (s) 2 (g) 2

(s) (g) 3

+

(g) (g) 4

2(g) (g) 5

-

(g) (g)

Na +Cl NaCl H =    -4,1 kJ/mol

Na +Cl Na + 1/2 Cl H = 407,0 kJ/mol

Na Na H = 108,7 kJ/mol

Na Na + e H = 502,1 kJ/mol

Cl 2Cl H = 242,8 kJ/mol

Cl Cl + e H

→ ∆

→ ∆

→ ∆

→ ∆

→ ∆

→ ∆
6
= 365,3 kJ/mol

 

D. Oblicz ilość energii, jaką możnaby uzyskać w wyniku krystalizacji chlorku sodu z 1 tony wody 

morskiej, która zawiera 10,765 kg Na+ i 19,35 kg Cl- (równanie reakcji jest w pkt. C). 
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ZADANIE – B Max. 20 pkt. 

 

W magazynie związków organicznych znajduje się bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznym 

zapachu i temperaturze wrzenia 56,3 oC. Miesza się w każdym stosunku z wodą, alkoholem i eterem, jest 

obojętna na amoniakalny roztwór tlenku srebra, nie reaguje z wodorotlenkiem miedzi (II). Celem 

identyfikacji tej cieczy przeprowadzono następujące eksperymenty: 

I – spalono 1,16 g cieczy badanej i otrzymano 1,344 dm3 CO2 (war. normalne) i 1,08 g H2O 

II – wykonano charakterystyczną próbę: 

 

A. Ustal wzór empiryczny, który jest jednocześnie wzorem rzeczywistym badanej cieczy. 

B. Zapisz równanie zachodzącej reakcji - próby w opisanym doświadczeniu (współczynniki 

stechiometryczne uzupełnij metodą bilansu elektronowego). 

C. Oblicz masę wytrąconego żółtego osadu o charakterystycznej woni oraz oblicz gęstość badanej 

cieczy organicznej. 

D. Wybierz spośród podanych substancji: propan-1-ol, propan-2-ol, propanal, kwas propanowy tą, która 

reagując z dwuchromianem (VI) potasu w środowisku kwasu siarkowego (VI) utworzy badaną ciecz. 

Napisz równanie reakcji (współczynniki stechiometryczne uzupełnij metodą bilansu elektronowego). 

E. Podaj nazwę systematyczną i zwyczajową badanej cieczy oraz dwie dziedziny jej zastosowania. 

 

W równaniach reakcji nie używaj wzorów sumarycznych substancji organicznych. 


