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ZADANIE 1
Związki oznaczone na chemografie literami A, B, D i E to (w przypadkowej kolejności) tlenek, wodorotlenek i dwie
sole wapnia. Substancje, których użyto do przeprowadzenia poszczególnych przemian (oznaczone na
chemografie literami X, Y, Z i W) to (również w przypadkowej kolejności) kwas solny, woda, tlenek węgla(IV) i
tlen.

Napisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji oznaczonych w diagramie cyframi 1 -8. ( 8 punktów )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Określ rodzaj wiązań chemicznych występujących w związkach B i Z ( 2 punkty ).
Związek B
Związek Z

ZADANIE 2
Związki oznaczone literami A, B i C są przykładami związków organicznych zawierających chlor.

Podaj nazwy systematyczne związków A, B i C.
Związek A
Związek B

Związek C

Zapisz równania reakcji prowadzących do otrzymania związku A z karbidu ( węglik wapnia CaC2 ) i innych
substancji nieorganicznych.

Jeden ze związków oznaczonych literami A, B, C ulega polimeryzacji. Zapisz schematycznie równanie tego
procesu.

Podaj wzór jednego odczynnika, którym można się posłużyć w celu odróżnienia związku C od związków A i B.
Opisz zmianę, jaka towarzyszy wprowadzeniu związku C do probówki z tym odczynnikiem.
Wzór i nazwa odczynnika:
Obserwacja:

Podaj wzór półstrukturalny:
Izomeru związku A

Dowolnego homologu związku B

ZADANIE 3
Napisz równania reakcji, w których podana substancja jest w przypadku A - substratem, a w przypadku B produktem reakcji.
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ZADANIE 4
Informacja wprowadzająca.
Znanymi powszechnie sposobami określania stężeń roztworów są stężenie procentowe i stężenie molowe. Rzadziej
stosuje się tzw. stężenie molalne (cL):
n
gdzie: cL- stężenie molalne roztworu substancji X [mol/kg]
c  X
L

m rozp

nX- liczba moli substancji X rozpuszczonej w roztworze [mol];
mrozp- masa rozpuszczalnika [kg].
Stężenie molalne określamy więc podając, ile moli substancji X znajduje się w 1kg rozpuszczalnika (np. w roztworze
substancji X, którego stężenie molalne wynosi 0.2 mol/kg, na 0.2 mola tej substancji przypada 1 kg rozpuszczalnika
(np. wody))

Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu w roztworze, w którym stężenie molalne jest równe
6,25 mol/kg. ( 10 punktów )

ZADANIE 5
Siarczan(VI) magnezu jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie. W temperaturze 298K rozpuszczalność tego związku
wynosi 33,3 g./100 g wody, Do 150 g nasyconego roztworu siarczanu(VI) magnezu wprowadzono pewną ilość
nienasyconego roztworu siarczanu(VI) magnezu. W wyniku tego doświadczenia otrzymano 200 g 20%-owego roztworu.
Oblicz masę i stężenie procentowe dodanego roztworu. ( 10 punktów )

ZADANIE 6
Obliczyć masy tlenku fosforu(V), P4O10 i wody, które należy zmieszać, aby po zakończeniu reakcji
P4010 + 6 H2O → 4 H3PO4
otrzymać 400 gramów wodnego roztworu kwasu fosforowego o stężeniu 12,25%, ( 10 punktów )

ZADANIE 7
W czterech ponumerowanych probówkach znajdują się w przypadkowej kolejności bezbarwne roztwory węglanu sodu,
siarczanu(VI) sodu, chlorku sodui siarczanu(VI) magnezu, Każdy z tych roztworów poddany został trzem próbom z
następującymi odczynnikami: kwasem solnym, wodorotlenkiem potasu i chlorkiem wapnia. Poczynione obserwacje
zestawiono w poniższej tabeli:( 10 punktów )
Nr probówki

Obserwacja po dodaniu HCl

Obserwacja po dodaniu KOH

Obserwacja po dodaniu CaCl2

Brak objawów

Brak objawów

Roztwór mętnieje

Roztwór się pieni

Brak objawów

Roztwór mętnieje

Brak objawów

Roztwór mętnieje

Roztwór mętnieje

Brak objawów

Brak objawów

Brak objawów

1
2
3
4

Podaj wzory związków, znajdujących się w probówkach 1 – 4:

1

2

3

4

Zapisz w postaci skróconej jonowej równania reakcji, którym towarzyszyły widoczne objawy:
Probówka 2 + HCl
Probówka 3 + KOH
Probówka 1 + CaCl2
Probówka 2 + CaCl2
Probówka 3 + CaCl2
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ZADANIE 8
Kwas organiczny CxH2x+1COOH zestryfikowano alkoholem CyH2y+1OH. Wykonując stosowne obliczenia określić wzór i
podać nazwę powstałego estru, jeżeli wiadomo, że:
1. Procentowa masowa zawartość tlenu w alkoholu wynosi 26,67%
2. Kwas i alkohol mają identyczne masy cząsteczkowe (10 punktów)

Wzór estru:………………………………………..

Nazwa estru:………………………………………………………………

ZADANIE 9.
25 g tlenku miedzi(l) redukowano w strumieniu wodoru. Zachodziła wówczas reakcja: Cu2O + H 2 → 2Cu + H2O↑
Po przerwaniu ogrzewania łączna masa wytworzonej miedzi i pozostałego, nie zredukowanego tlenku miedzi wynosiła
24 g. Ile procent Cu2O znajdowało się w wytworzonej mieszaninie poreakcyjnej? ( 10 punktów )

ZADANIE 10.
Dwaj uczniowie badali właściwości dwóch substancji – jeden z nich otrzymał próbkę kredy, a drugi próbkę gipsu
krystalicznego. Przed wykonaniem doświadczeń uczniowie zważyli swoje próbki. Uczeń A wyprażył otrzymaną próbkę i
zważył ją ponownie. Stwierdził, że jej masa uległa zmianie. Wyprażoną próbkę przeniósł do zlewki z wodą, a w
otrzymanej mieszaninie zanurzył uniwersalny papierek wskaźnikowy. Wskaźnik nie zmienił barwy. Uczeń B otrzymaną
próbkę także poddał prażeniu i stwierdził, że badana przez niego substancja również zmieniła swoją masę. Po
przeniesieniu wyprażonej próbki do zlewki z wodą otrzymał mieszaninę, która zmieniła barwę uniwersalnego papierka
wskaźnikowego.
a/ Uwzględniając wyniki doświadczeń, uzupełnij poniższy tekst słowami wybranymi z ramki. Nie musisz użyć wszystkich
wyrażeń, a każde z wyrażeń może być wykorzystane więcej niż jeden raz.
zmniejszyła się, zwiększyła się, czerwoną, niebieską, żółtą, gipsu krystalicznego, kredy

1. Masa próbki badana przez ucznia A po wyprażeniu …………………………................
2. Masa próbki badana przez ucznia B po wyprażeniu ………………………….................
3. Papierek wskaźnikowy po wykonaniu doświadczenia przez ucznia B przyjął barwę …………………………………
4. Uczeń A badał właściwości ………………………………………...................................
5. Uczeń B badał właściwości ………………………………………...................................
b/ Podaj wzory związków chemicznych będących głównymi składnikami gipsu krystalicznego i kredy.
Gips krystaliczny: ...............................................

Kreda: ..........................................................

c/ Zapisz równania procesów, które zaszły podczas prażenia badanych minerałów.
Uczeń A: …………………………………………………………………………………..
Uczeń B: . ………………………………………………………………………………….
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