
 

XII KONKURS CHEMICZNY 
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rok szkolny 2004/05 
Etap I – 27 listopada 2004 r. 

  

WERSJA B 

 

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. Nazwać jednostkę promieniowania odpowiadającą przemianie 
10107,3 ⋅  atomów radionuklidu w ciągu 

1 sekundy powszechnie stosowaną w technice dużych źródeł promieniowania jonizującego z izotopów. 

a) 1 curie (1 c)  b) 1 rutheford (1 rd)  c) 1 bekerel (1 Bq)  d) 1 siwert (1 Sv) 

2. Zaznaczyć szereg kwasów ułożonych zgodnie ze wzrastającą ich mocą. 

(I) Cl-CH2-CH2-COOH,   (II) Cl-CH2-CH(Cl)-COOH,   (III) CH3-CH2-COOH 

a) I, II, III  b) II, I, III  c) III, II, I  d) III, I, II 

3. Zdecydować, czy gutaperka to: 

a) produkt otrzymywany przez wulkanizację z kauczuku naturalnego, 

b) produkt otrzymywany z soku drzew podzwrotnikowych, którego głównym składnikiem jest 

trans-poliizopren 

c) tworzywo syntetyczne, produkt kondensacji fenolu lub krezolu z metanolem 

d) włókno syntetyczne powstające w procesie kondensacji heksametylodiaminy z kwasami 

karboksylowymi. 

4. Zanalizować wzór błękitu Turnbulla Fe3[Fe(CN)6]2. 

 liczba koordynacyjna ładunek jonu centralnego ładunek jonu zewnętrznego ładunek ligandu 

a) 3 2+ 2+ 0 

b) 2 2+ 3+ 0 

c) 6 3+ 3+ 1- 

d) 6 3+ 2+ 1- 

5. Wybrać związek, który może ulegać wewnątrzcząsteczkowej kondensacji z utworzeniem laktamu. 

a) HO-CH2-CH2-CH2-COOH  b) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH 

c) CH3-CH(OH)-CH2-COOH  d) CH3-CH2-CH(NH2)-COOH 

6. Zdecydować, która grupa związków stanowi jedynie alkaloidy wykazujące silne działanie fizjologiczne 

na organizm człowieka. 

a) nikotyna, kofeina, morfina  b) etanol, chinina, opium 

c) alizaryna, heroina, parafina  d) wszystkie wymienione w pkt. a, b i c 

7. Zidentyfikować liczbę izomerów alkoholu amylowego. 

a) 8  b) 7 

c) 9  d) 6 
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8. Zdecydować, jakie skutki na organizm człowieka może powodować niedobór kwasu askorbinowego. 

a) zaburzenia układu nerwowego i pokarmowego  b) głód nikotynowy u palaczy 

c) trudności w gojeniu się ran i szkorbut  d) apatię i schorzenia skórne 

9. Przyporządkować mentol do odpowiedniego szeregu homologicznego. 

CH3

OH

CH3-CH-CH3

 
 

10. Zdecydować, który z aminokwasów podczas elektroforezy w środowisku obojętnym pozostaje w 

punkcie izoelektrycznym. 

a) lizyna  b) tyrozyna  c) Glicyna  d) kwas glutaminowy 

11. Przyporządkować nazwy do wzorów kwasów: 

   I  HCN  X - Cyjanowodorowy 

  II  HOCN  Y - Cyjanowy 

 III  HONC  Z - Piorunowy 

 IV  HNCO  W - Izocyjankowy 

 

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

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

12. Nazwać zjawisko polegające na tym, że roztwór ma wyższą temperaturę wrzenia niż rozpuszczalnik. 

a) efekt ebulioskopowy  b) efekt Tyndalla 

c) efekt krioskopowy  d) efekt Starka 

13. Uzupełnić współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji. 

(a)C6H5-CH3 + (b)KMnO4 + (c)H2O →  (d)C6H5CH2OH + (e)MnO2 + (f)KOH 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

a) 3 2 1 3 2 2 

b) 3 2 2 3 2 1 

c) 4 3 3 4 3 3 

d) 3 4 2 3 4 4 

14. Uszeregować metale biorące udział w podanych reakcjach według malejących właściwości 

redukujących. 

V + ZnCl2 →  VCl2 + Zn 

3 Zn + 3 GaCl3 →  3 ZnCl2 + 2 Ga 

3 Zn + 2 InCl3 →  3 ZnCl2 + 2 In 

Ga + InCl3 →  GaCl3 + In 

a) V, Zn, In, Ga  b) V, Zn, Ga, In  c) In, Zn, V, Ga  d) In, Ga, Zn, V 

15 Wybrać równania reakcji, dla której prawo działania mas ma postać: K=[CO2]. 

a) C(s)+O2(g)↔CO2(g) b) CO2(g)↔C(s)+O2(g) c) CaCO3(s)↔CaO(s)+CO2(g) d) CaO(s)+CO2(g)↔CaCO3(s) 

16. Zidentyfikować prawidłowe równania reakcji elektrolizy wodnego roztworu Fe2(SO4)3. 

 KATODA ANODA 

a) Fe2+ + 2e →  Fe -2

4
SO  →  S + 2O2 + 2e 

b) Fe3+ + 3e→  Fe 2H2O →  O2 + 4H
+ + 4e 

c) 2H2O →  O2 + 4H
+ + 4e Fe3+ + 3e→  Fe 

d) 2H+ + 2e →  H2 4OH- →  O2 + 2H2O + 4e 

a) Fenole 

b) alkohole 

c) krezole 

d) Etery 
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17. Wskazać, w których substancjach można obserwować zjawisko polimorfizmu. 

a) ałuny 

b) sole proste 

c) niemetale  

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

18. Rozpoznać proces zachodzący w jednym z badań klinicznych -analiza krwi-odczyn Biernackiego (OB). 

a) filtracja  b) sedymentacja 

c) dekantacja  d) koagulacja 

19. Wskazać, w którym roztworze jest największe stężenie OH-, gdy stężenia molowe H+ są następujące: 

 I  [H+] = 10-3   III [H+] = 10-4 

 II [H+] = 10-5   IV [H+] = 10-6 

 

a) I  b) II 

c) III  d) IV 

20. Wskazać zbiór substancji chemicznych zawierających tylko kwasy 

a) H3O
+, +

4NH , HCN  b) NH3, CH3COO
-, OH- 

c) -

4HSO , Na+, NH3  d) OH-, -

4HSO , H2SO4 

 

UCZESTNIKU ! 

 

Przed Tobą 3 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  !  

 

 

ZADANIE – A Max. 20 pkt. 

 
Wśród metali ziem alkalicznych znajdują się dwa pierwiastki różniące się niektórymi właściwościami od 

pozostałych. Pierwszy z nich został odkryty w postaci tlenku podczas analizy szmaragdu przez Vanguelina 

w 1798 r., drugi wyodrębniony został w postaci chlorku przez małżonków Curie w 1902 r. 

1. Ustalić, który pierwiastek został odkryty przez Vanguelina rozwiązując następujące problemy: 

a) stanowi 5,05% mas. minerału (o tej samej nazwie) i wzorze X3Al2Si6O18. Zapisać postać tlenkową 

minerału. 

b) Jego wodorotlenek ma właściwości amfoteryczne. Zapisać równania odpowiednich reakcji w 

formie cząsteczkowej i jonowej. 

c) 100g niemagnetycznego stopu badanego pierwiastka z miedzią zalano kwasem solnym i wydzieliło 

się 6,8 dm3 wodoru w warunkach standardowych. Obliczyć skład procentowy stopu. 

2. Ustalić, jaki pierwiastek w postaci metalicznej otrzymała Maria Skłodowska w 1910 r. 

a) Jest produktem rozpadu Np237  w wyniku kolejnych przemian: αα,,βα, −
. Zapisać właściwe 

równania reakcji. 

b) Podczas produkcji pierwiastka Marii – izotopu 226 z rud uranowych ekstrahuje się go w postaci 

siarczanu przy współstrącaniu BaSO4. Mieszaninę siarczanów stapia się z sodą i otrzymuje 

8,64g mieszaniny węglanów, które po rozpuszczeniu w kwasie solnym tworzą 9,10g mieszaniny 

chlorków. Obliczyć, ile gramów pierwiastka można wyprodukować tą metodą z karnotytu 

(taką ilość Pani Skłodowska uzyskała z 7 ton rudy). 
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c) Obliczyć (w mg/dm3) rozpuszczalność siarczanu (VI) analizowanego pierwiastka o masie 

cząsteczkowej 322 u oraz stężenia jonów w roztworze nasyconym w temperaturze pokojowej. 

KSO = 
111017,4 −

⋅  

 

ZADANIE – B Max. 20 pkt. 

 

Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący zawiera: podchloryn sodu, związki powierzchniowo czynne, 

wodorotlenek sodu i mydło. 

1. Miareczkowanie konduktometryczne 250 cm3 płynu 0,0001 molowym HCl przedstawia wykres: 

 

Ustalić pH płynu, a następnie obliczyć pH 

roztworu przygotowanego przez zmieszanie 

20 cm3 płynu i 5 dm3 wody. Wszystkie 

obliczenia odnosić do ilości NaOH w płynie 

(pominąć pozostałe składniki płynu). 

 

2. Zaproponować syntezę detergentu o wzorze: 

CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-C6H4-SO3Na 

pisząc odpowiednie równania reakcji, mając do dyspozycji związki: C12H26, C6H6 oraz dowolne 

odczynniki nieorganiczne. 

Zdefiniować hasło: związki powierzchniowo czynne. 

3. Rozpuszczalność jednowodnego wodorotlenku sodu w T=20oC wynosi 309 g. Ustalić stężenie 

procentowe i molowe nasyconego roztworu wodorotlenku sodu, którego gęstość wynosi 1,52 g/cm3. 

4. Woda wodociągowa wielkich miast ma twardość 15-25 oN (1 oN = 10 mg CaO w 1 dm3 H2O). 

Obliczyć, jaki procent masowy kostki mydła o masie 100 g zawierającej 90% stearynianu sodu 

zużyje się na zmiękczenie 1 litra wody o twardości 25 oN. 

5. Obliczyć pH roztworu buforowego zawierającego w 5 dm3 0,525 g kwasu chlorowego (I) 

i 0,525 g chloranu (I) sodu. KK = 
8103,4 −

⋅  

 

ZADANIE – C Max. 20 pkt. 

 

Analiza elementarna pewnego związku organicznego (X) wykazała, że zawiera on 70,59% węgla, 5,88% 

wodoru oraz tlen. Masa molowa związku (X) mieści się w granicach 100-150 g/mol. Związek ten ulega 

reakcji hydrolizy. Jeden z produktów hydrolizy (A) redukuje odczynnik Tollensa jako jedyny 

przedstawiciel swojego szeregu homologicznego. Drugi produkt hydrolizy (B) jest ciałem stałym w 

warunkach standardowych, tworzy z roztworem FeCl3 kompleks o fioletoworóżowym zabarwieniu. 

Związek (B) można poddawać dalszym przemianom według schematu: 

2 2 2Cl KOH / H O Ag OCuO (G)

swiatlo
(B) (C) (D) (E) (F)→ → → → → aspiryna (kwas acetylosalicylowy) 

1. Wylicz wzór elementarny związku (X). 

2. Podaj wzór półstrukturalny oraz sumaryczny związku (X). 

3. Podaj wzory półstrukturalne trzech innych, ale różnych pochodnych węglowodorów (różne szeregi 

homologiczne) będących izomerami związku (X) oraz określ ich rodzaj. 

4. Zapisz stosując wzory półstrukturalne reakcję hydrolizy związku (X) i nazwij produkty. 

5. Zapisz stosując wzory półstrukturalne równania reakcji przedstawionych na schemacie. 

6. Oblicz masę srebra wydzielonego podczas próby Tollensa, jeżeli hydrolizie poddano 13,6 g 

związku (X) przy założeniu 100% wydajności. 


