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1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy, który otrzymałeś zawiera 12 stron. Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 
2. Arkusz konkursowy zawiera dziesięć zadań zamkniętych i trzy zadania otwarte. 
3. W zadaniach zamkniętych 1. – 10. tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. Wybraną 

odpowiedź wpisz w tabelkę na stronie 3. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie 
zamknięte możesz uzyskać 1 punkt. 

4. Zadania otwarte 11. – 13. rozwiązuj w arkuszu w miejscu na to przeznaczonym pod treścią 
zadania. Za poprawnie rozwiązane zadania zamknięte możesz uzyskać 20 punktów. 

5. Nie zapomnij o jednostkach w zapisie wzorów i obliczeń. 
6. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 

 
Powodzenia !!! 
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A R K U S Z  Z A D A Ń  K O N K U R S O W Y C H  
(etap drugi) 

 

19 lutego 2016 r. 

 
 
 
  

 Zadania zamknię te (1. – 10.) 
 

 
 Zadanie 1.    (1 pkt) 
Zaznacz poprawną chemicznie nazwę sody kaustycznej. 
 

A. Wodorotlenek sodu.  C. Wodorowęglan sodu. 
B. Węglan sodu.   D. Węglan wapnia. 

 
 Zadanie 2.    (1 pkt) 
Wskaż wartość gęstości sodu, pamiętając, że sód pływa po powierzchni wody. 
 

A. 1,00 g/cm3     C. 0,97 g/cm3  
B. 1,10 g/cm3     D. 1,01 g/cm3  

 
• �  Informacja do zadań 3. i 4. 

 

Szkło jest przezroczystą, twardą, bezpostaciową masą, dla której wzór chemiczny 
zapisać można w postaci tlenkowej Na2O∙CaO∙6SiO2. Ogrzewanie szkła prowadzi 
do jego mięknienia, co umożliwia jego formowanie. 

 
 Zadanie 3.    (1 pkt) 
Zaznacz wzór sumaryczny szkła. 
 

A. 
2 6 14Na CaSi O     C. 2 3 2 3Na SiO Na SiO⋅    

B. 2 3 2Na Ca(SiO )    D. 2 4Na CaSiO  
 
 Zadanie 4.    (1 pkt) 
Wskaż charakterystyczną cechę szkła, która pozwala na wyrób naczyń o różnych kształtach. 
 

A. Przezroczystość.   C. Twardość. 
B. Temperatura mięknienia.  D. Temperatura topnienia. 

 
 Zadanie 5.    (1 pkt) 
Wskaż wzór i nazwę trującego związku sodu. 
 

A. 2 4Na SO  - siarczan(VI) sodu. C. 2 3Na CO - węglan sodu. 

B. NaCl  - chlorek sodu.  D. NaCN- cyjanek sodu. 
 
 Zadanie 6.    (1 pkt) 
Wskaż nazwę tej soli, która charakteryzuje się największą masą cząsteczkową. 
 

A. Węglan wapnia.   C.  Węglan sodu. 
B. Węglan magnezu.   D.  Węglan potasu. 
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 Zadanie 7.    (1 pkt) 
Wybierz poprawnie zapisane równanie reakcji sodu z kwasem siarkowym(VI) w formie jonowej 
skróconej. 
 

A. + +
22Na + 2H 2Na + H→  

B. + 2-
4 2 4 22Na + 2H + SO Na SO + H→  

C. + 2- + 2-
4 4 22Na + 2H + SO 2Na + SO + H→  

D. + + 2-
4 2 4 22Na + 2H + SO Na SO + H→  

 

• �  Informacja do zadania 8. 
 

Niektóre reakcje chemiczne przebiegają w układach homogenicznych, to znaczy, 
że wszystkie reagenty są w jednakowym stanie skupienia, a inne reakcje 
zachodzą w układach heterogenicznych, czyli reagenty w tych reakcjach są 
w różnych stanach skupienia. 

 
 Zadanie 8.    (1 pkt) 
Wybierz wiersz tabeli, w którym prawidłowo przyporządkowano wybrane reakcje chemiczne do 
układów homogenicznych i heterogenicznych.  
 

 Układ homogeniczny Układ heterogeniczny 
A. Synteza amoniaku z pierwiastków. Synteza siarkowodoru z pierwiastków. 
B. Synteza tlenku sodu z pierwiastków. Synteza tlenku azotu(III) z pierwiastków. 
C. Synteza chlorku sodu z pierwiastków. Synteza chlorowodoru z pierwiastków. 
D. Synteza tlenku siarki(IV) z pierwiastków. Synteza tlenku azotu(III) z pierwiastków. 

 

• �  Informacja do zadań 9. i 10. 
 

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie przeprowadzali doświadczenia. 
Piotr ostrożnie wprowadził odrobinę sodu do zlewki z wodą zawierającą 

kilka kropli fenoloftaleiny, 
Paweł wsypał tlenek sodu do zlewki z wodą i zanurzył uniwersalny papierek 

wskaźnikowy,   
Łukasz wsypał wodorotlenek sodu do zlewki z wodą zawierającą kilka kropli 

oranżu metylowego. 
 
 Zadanie 9.    (1 pkt) 
Wskaż uczniów, którzy otrzymali w swoich doświadczeniach zasadę sodową.   
 

A. Łukasz.    C. Piotr, Paweł i Łukasz.  
B. Paweł i Łukasz.    D. Piotr i Łukasz.  

 
 Zadanie 10.    (1 pkt) 
Wybierz wiersz tabeli, w którym chłopcy bezbłędnie zapisali zaobserwowane barwy w swoich 
doświadczeniach. 
 

 Piotr Paweł Łukasz 
A. Malinowa Czerwona Czerwona 
B. Czerwona Zielona Niebieska 
C. Malinowa Zielona Pomarańczowa 
D. Czerwona Czerwona Czerwona 

 
 

Miejsce 
na wpisanie  
odpowiedzi  

Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Odpowied ź           
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 Zadania otwarte (11. – 13.) 
 

 
 Zadanie 11.    (6 pkt) 
W laboratorium chemicznym przygotowano 33,4 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu 
o gęstości 1,165 g/cm3 poprzez wprowadzenie odważonej ilości metalicznego sodu 
do odmierzonej objętości wody. 
Następnie przeprowadzono zobojętnienie tego roztworu zużywając 50 cm3 kwasu solnego 
o gęstości 1,05 g/cm3 i stężeniu 10% masowych. 
 

1. Zapisz równania zachodzących reakcji w opisanych działaniach w laboratorium. 
2. Oblicz: 

a. stężenie procentowe przygotowanego roztworu wodorotlenku sodu, 
b. masę sodu, jaką odważono celem przygotowania zasady sodowej. 

 
Uwaga !!! Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Masę atomową chloru przyjmij 35 u. 
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Odpowiedź: a. stężenie procentowe przygotowanego roztworu wodorotlenku sodu - …………… . 

b. masa sodu, jaką odważono celem przygotowania zasady sodowej  - …………… . 
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Zadanie 12.    (10 pkt) 
Na zajęciach koła chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcje strącania osadów mając do 
dyspozycji dane roztwory: 
 

1 2 3 4 
bezbarwny roztwór 

siarczku amonu 
niebieski roztwór 

siarczanu(VI) miedzi(II) 
żółty roztwór 

chlorku żelaza(III) 
bezbarwny roztwór 

azotanu(V) ołowiu(II) 

 
Wykonali dwa doświadczenia. 

Pierwsze doświadczenie: w probówkach mieszali między sobą po dwa roztwory 
we wszystkich możliwych kombinacjach. 

Drugie doświadczenie: do danych roztworów (1, 2, 3, 4 osobno w probówkach) dolewali 
zasadę sodową. 
 

1. Zapisz równania w formie cząsteczkowej reakcji str ącania  w pierwszym i drugim 
doświadczeniu. 

2. Zapisz równanie w formie jonowej reakcji zachodzącej w drugim doświadczeniu, ale 
niebędącej reakcją strącania. 

3. Wypisz nazwy jonów obecnych w probówce, w której nie zaobserwowano wytrącania osadu 
w pierwszym doświadczeniu. 
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Jony w roztworze - ………….…………………….…………………….…………………….…………… . 
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 Zadanie 13.    (4 pkt) 
Sól karlsbadzka jest produktem sztucznym odpowiadającym składem naturalnej soli pochodzącej 
z Karlovych Varów. 100 g tej soli zawiera: 44 g 2 4 2Na SO 10H O⋅ , 2 g 2 4K SO , 18 g NaCl , 
36 g 2 3Na CO . Z 6 g soli karlsbadzkiej sporządza się 1 dm3 napoju o właściwościach leczniczych. 
 

Oblicz, ile gramów sodu w postaci jonów zawiera 1 dm3 napoju leczniczego. 
 
Uwaga !!! Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Masę atomową chloru przyjmij 35 u. 
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Odpowiedź: liczba gramów sodu w postaci jonów zawarta w 1 dm3 napoju leczniczego - …….… . 
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