XVI Wojewódzki Konkurs z Chemii
dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych
prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego
w roku szkolnym 2018/2019
III Etap wojewódzki – 13 marca 2019 r

Kod ucznia…………….……………………………………………………………..

Czas trwania: 100 minut

Arkusz zawiera 17 zadań. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 55 pkt.

 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy arkusz jest kompletny.
 Zadania należy czytać uważnie, pamiętając o wszystkich elementach polecenia.
 Można korzystać z prostego kalkulatora, układu okresowego pierwiastków, szeregu
aktywności metali oraz tabeli rozpuszczalności.
 Pisz czytelnie piórem lub długopisem.
 Nie można używać korektora, a błędne zapisy należy przekreślić i wpisać poprawną
odpowiedź.
 W pytaniach zamkniętych należy zakreślić kółkiem literę oznaczającą wybraną
odpowiedź.
 W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
 Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.
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Zadanie 1.
Przy każdym stwierdzeniu zakreśl literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli
jest fałszywe.
1.
2.
3.
4.

W reakcji estryfikacji rozerwaniu ulega wiązanie O–H w cząsteczce
alkoholu
Reakcja estryfikacji jest reakcją odwrotną do reakcji zobojętniania.
Pod wpływem stężonego kwasu siarkowego(VI) białko ulega
denaturacji i zabarwia się na żółto
Białka tworzą roztwory właściwe, czego dowodem jest efekt Tyndalla

P

F

P
P

F
F

P

F

Zadanie 2.
Zakreśl kółkiem odpowiedź, w której wymieniono wyłącznie przemiany fizyczne.
A. rozpuszczanie soli kuchennej w wodzie, topnienie lodu, parowanie wody.
B. spalanie węgla, prażenie sacharozy, krzepnięcie wody
C. topnienie lodu, rozpuszczanie sacharozy w wodzie, smażenie jajka
D. kwaśnienie mleka, destylacja ropy naftowej, rdzewienie żelaza
Zadanie 3.
Uczeń zmieszał dwa roztwory zawierające taką samą liczbę moli wodorotlenku sodu i
siarczanu(VI) miedzi(II). Jakie molekuły znajdowały się w roztworze po zakończeniu
reakcji?
A. CuSO4, Na+, OHB. Cu(OH)2, Na+ Cu2+, OHC. Cu(OH)2, Cu2+, SO42D. Cu(OH)2, SO42-, Na+, Cu2+
Zadanie 4.
Atomy pierwiastka X mają w jądrze 18 protonów. Kolejnym pierwiastkiem w układzie
okresowym jest pierwiastek Y. Przy każdym stwierdzeniu zakreśl literę P, jeżeli zdanie
jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.
1. Atomy pierwiastka Y mają o jeden elektron walencyjny więcej niż
P
F
atomy pierwiastka X
2. Atomy X i Y leżą w tej samej grupie układu okresowego
P
F
3. Atomy X i Y leżą w tym samym okresie układu okresowego
P
F
4. Atomy pierwiastka Y mają o jedną powłokę elektronową więcej niż P
F
atomy pierwiastka X
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Zadanie 5.
Uczeń dysponował sześcioma probówkami, w których znajdowały się roztwory
następujących substancji: H2SO4, HCl, BaCl2, Na2CO3, K2SO4, MgCl2.
Przeprowadzając eksperyment, uczeń dokonał następujących obserwacji:
1. Po dodaniu do roztworu substancji X roztworu substancji Z powstaje osad.
2. Po zmieszaniu roztworów substancji X i Y powstaje osad.
3. Po dodaniu roztworu Y do substancji Z wydziela się niepalny gaz.
W tabeli poniżej napisz wzory trzech związków X, Y, Z, spełniających powyższe
warunki.
Substancja X

Substancja Y

Substancja Z

Napisz odpowiednie równania reakcji.
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
Zadanie 6.
Przeprowadzono doświadczenie:

Uwzględniając zmianę zabarwienia substratów i produktów reakcji zapisz obserwacje:
1. ……………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………..
…...……………………………………………………………………………………....
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Zadanie 7.

Zakreśl literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.
1.
2.
3.
4.

Pod wpływem wodorotlenku miedzi(II) roztwór białka zabarwia się na
fioletowo
W rozdzielaniu dwóch cieczy metodą destylacji wykorzystuje się różnice w
ich gęstości
Brom jest gazem dobrze rozpuszczalnym w wodzie
Kwas bursztynowy jest kwasem dikarboksylowym, zawierającym trzy atomy
węgla w cząsteczce.

P

F

P

F

P
P

F
F

Zadanie 8.
Na rysunkach I, II i III przedstawiono różne sposoby zbierania gazów.

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie numery zestawów do zbierania gazów:
A. Gaz cięższy od powietrza …………….……
B. Gaz nierozpuszczalny w wodzie……………
C. Gaz lżejszy od powietrza …………….…….
Zadanie 9.
Uzupełnij równania zapisanych poniżej reakcji chemicznych tak, aby stanowiły poprawnie
zapisane i zbilansowane równania reakcji:
a) ….. MgO + ……….......... → …... MgSO4 + ...................,
b) ….. Mg(NO3)2 + ……............. → …….......... + …... MgCO3↓
c) ….. Na + ……….......... → ...... NaOH + ……..........
d) …….......... + ……............. → …... H2SO4
e) …. AgNO3 + ……............. → ……AgCl↓ + ………..........
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Zadanie 10.

Napisz odpowiednie równania reakcji 1-5, dla związków organicznych zastosuj wzory
półstrukturalne:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 11.
A. Napisz, jaki odczyn będzie miał roztwór wodny po dodaniu:
a) metyloaminy…………………………………………………………………………………
b) glukozy………………………………………………………………………………………
c) kwasu stearynowego…………………………………………………………………………
d) etanolanu sodu………………………………………………………………………………
e) maślanu metylu………………………………………………………………….……………..
B. Napisz reakcję otrzymywania związku wymienionego w podpunkcie e) z uwzględnieniem
środowiska reakcji.

…………………………………………………………………………………………………….
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Zadanie 12.
Na rysunku poniżej przedstawiono wzór glutationu, pełniącego ważne funkcje biologiczne.

I

H2N CH

CH2

CH2

SH
O
CH2 O
C N CH C N CH2
H
H

COOH

O
C OH
IV

III
II

A. Podaj nazwy grup funkcyjnych:
I. ……………………..
II. …………………….
IV…………………….
B. Podaj nazwę grupy atomów oznaczonej cyfrą III………………………………………
C. Z ilu cząsteczek aminokwasów zbudowany jest przedstawiony związek? ……………

Zadanie 13.
W mieszaninie wodoru i azotu o łącznej objętości 89,5cm3 (odmierzonej w warunkach
normalnych) zaszła reakcja. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i
oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku.

Odp:………………………………………………………………………………..……….
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Zadanie 14.
Oblicz gęstość roztworu, który powstał w wyniku rozpuszczenia w wodzie 2·1023cząsteczek
pewnej substancji. Stężenie molowe roztworu wynosi 0,7 mol/dm3,a jego masa jest równa 0,5
kg. Wynik podaj w g/cm3 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Odp:…………………………………………………………………………………………….......
Zadanie 15.
Do 100 g wody dodano 25 g hydratu o wzorze MeSO4∙ x H2O (gdzie Me oznacza metal).
Uzyskano roztwór o stężeniu 10,53%. Do tak otrzymanego roztworu dodano nadmiar
wodorotlenku sodu, co spowodowało wytrącenie 6,36 g osadu. Wykonując odpowiednie
obliczenia podaj wzór hydratu.

Wzór hydratu i nazwa………………………………………………………………………
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Zadanie 16.
Pewien ester poddano hydrolizie i otrzymano monokarboksylowy kwas A i dihydroksylowy
alkohol B. W reakcji 2g kwasu A z magnezem powstaje 0,302dm3 gazu (odmierzonego w
warunkach normalnych). Z kolei alkohol B zawiera 51,61% tlenu. Dokonując odpowiednich
obliczeń ustal wzory półstrukturalne alkoholu oraz kwasu.

Odp: wzór kwasu:……………………………..wzór alkoholu…………………………….
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Zadanie 17.
Pewien węglowodór zawiera 85,6% węgla i jest wykorzystywany do produkcji tworzyw
sztucznych. W procesie spalania 4 dm3 węglowodoru uzyskuje się 12 dm3 tlenku węgla(IV)
(warunki normalne).
a) Przeprowadź niezbędne obliczenia i podaj wzór półstrukturalny węglowodoru oraz napisz do
jakiego szeregu homologicznego on należy.

Odp: wzór węglowodoru: …………..……….nazwa szeregu homologicznego:………………..
b) Zapisz równanie reakcji polimeryzacji jakiej ulega węglowodór (uwzględniając warunki
reakcji):

………………………………………………………………………………………………
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BRUDNOPIS

(nie podlega ocenie)
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