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I WOJEWÓDZKI KONKURS Z CHEMII 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

ETAP I − SZKOLNY 

 

12 listopada 2019 r. 

Godz. 10:00 

 
Kod pracy ucznia         Suma punktów 

 
Czas pracy: 60 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 32 punkty 

Instrukcja dla ucznia 

1. W wyznaczonym miejscu arkusza z zadaniami konkursowymi wpisz swój kod. 

2. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowanych 20 zadań. 

3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej. 

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 

5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. 

6. Nie używaj korektora. 

7. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1–10, zaznacz w arkuszu z zadaniami konkursowymi. 

W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź. Wybierz tę odpowiedź 

i odpowiadającą jej literę zaznacz w kółku, np.: 

 

8. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl krzyżykiem, np.:           i zaznacz kółkiem 

inną wybraną odpowiedź, np.: 

         

9. Rozwiązania zadań otwartych, tj. 11–20, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych 

miejscach w arkuszu z zadaniami konkursowymi. Ewentualne pomyłki przekreślaj. 

10. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z prostego kalkulatora, układu okresowego 

pierwiastków, szeregu aktywności metali, tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków  

oraz brudnopisu. Brudnopis nie podlega sprawdzeniu 

Powodzenia! 
 

 

A

A 
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B

 

B

B
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Zadanie 1. (0−1) 

 

W tabeli przedstawiono właściwości wybranych pierwiastków:  

 

Właściwości pierwiastka Pierwiastek  

Ciało stałe o silnym metalicznym połysku i czerwonobrunatnej barwie, dobrze 

przewodzi prąd elektryczny. Na powietrzu pokrywa się po pewnym czasie 

nalotem koloru zielonkowatego, zwanym patyną. Znajduje zastosowanie 

najczęściej jako przewodnik prądu elektrycznego i do produkcji stopów. 

X 

Ciało stałe o połysku szklistym i barwie żółtej. Tworzy kruche kryształy. Jest 

izolatorem. Ogrzewane łatwo się topi, a potem spala krótkim, niebieskim 

płomieniem. Produkt utleniania to gaz. 

Y 

Metal lekki, srebrzystobiały, wykonuje się z niego naczynia, w których nie 

można przechowywać  kiszonej kapusty, używany jest do produkcji stopów. 
Z 

 

Która wersja odpowiedzi jest poprawną identyfikacją pierwiastków?  

 

A. X to żelazo, Y to fosfor, a Z to magnez 

B. X to miedź, Y to jod, a Z to glin   

C. X to magnez, Y to złoto, a Z to żelazo  

D. X to miedź, Y to siarka, a Z to glin 

 

Zadanie 2. (0−1) 

 

W płomieniu palnika ogrzano kawałek blaszki miedzianej. Jakie zmiany zaobserwowano? 

 

A. Miedź rozżarzyła się, a po ostygnięciu wyglądała tak, jak przed ogrzaniem. 

B. Miedź pokryła się cienką warstwą czarnej substancji. 

C. Miedź zaczęła się palić jasnym oślepiającym płomieniem.  

D. Wydzielił się gaz o charakterystycznym zapachu. 
 

Zadanie 3. (0−1) 

 

Zjawisko polegające na zmianie par jodu w krystaliczne ciało stałe nosi nazwę:  

 

A. sublimacja                                          

B. resublimacja                                       

C. krzepnięcie   

D. skraplanie 
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Zadanie  4. (0−1) 

 

Określ liczbę elektronów uwspólnionych w następujących cząsteczkach: 

 

 Br2 H2S N2 O2 CH4 

A. 2 4 6 4 8 

B. 2 4 2 2 4 

C. 1 2 3 2 4 

D. 1 2 3 4 8 

 

Zadanie 5. (0−1) 

 

W którym z poniższych związków wiązanie kowalencyjne jest w najmniejszym stopniu 

spolaryzowane?  
 

  A. H2O                       B. HCl                             C. NH3                             D. H2S 
 

Zadanie 6. (0−1) 

 

Wiązanie jonowe występuje we wszystkich związkach w szeregu: 

 

A. H2, SiO2, P4O10                                    

B. CO2, CaO, FeCl2                                 

C. K2S, CuCl2, Li2O   

D. H2S, CuCl2, Na2O     

     

Zadanie 7. (0-1) 

 

W tabeli przedstawiono wybrane reakcje chemiczne oraz ich typ. W którym przypadku 

niepoprawnie dobrano typ reakcji do przedstawionego procesu? 

 

 Opis reakcji Reakcja: 

A. Otrzymywanie CO2 w wyniku ogrzewania CuO z węglem. wymiany 

B. Otrzymywanie tlenu w wyniku ogrzewania tlenku rtęci(II). rozkładu 

C. Spalanie fosforu w powietrzu. syntezy 

D. Otrzymywanie CO2 w wyniku reakcji utleniania CO. wymiany 
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Zadanie 8. (0-1) 

 

W równaniu reakcji: 
 

x Al + y H2SO4 → z Al2(SO4)3 + w H2 

 

wartości  współczynników x, y, z, w  wynoszą: 

 

 x y z w 

A. 3 2 1 3 

B. 1 2 1 2 

C. 2 3 1 3 

D. 2 1 1 1 

 

Zadanie 9. (0-1) 

 

Preparat poprawiający sprawność ruchową stawów zawiera  między innymi 60% kolagenu. 

W opakowaniu leku znajduje się 50 kapsułek po 300 mg każda. W całym opakowaniu leku 

kolagenu znajduje się: 

 

A. 90 g                    B. 9 g                    C. 900 mg                  D. 180 mg          

 

Zadanie 10. (0-1) 

 

Wybierz zestaw gazów, będących tlenkami różnych pierwiastków, które w znacznym 

stopniu przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczów.  

 

A. NO2,  SO2                              

B. CO,  CO2                                

C. SO2,  CO   

D. NO2,  NO 
 

Informacja do zadań 11 i 12  

 

W przyrodzie występują trzy izotopy wodoru: 

 

                   𝑯𝟏
𝟏                             𝑯𝟏

𝟐                                 𝑯𝟏
𝟑  

                 prot                        deuter                               tryt 
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Zadanie 11. (0-2) 

 

W tabeli zebrano zdania charakteryzujące izotopy wodoru. Oceń prawdziwość poniższych 

zdań. Wybierz P, jeśli zdanie uznajesz za prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe. 
 

 Twierdzenia Prawda  Fałsz  

1. Masa atomowa najcięższego izotopu wodoru wynosi około 3u. P F 

2. Jądro najlżejszego izotopu wodoru składa się z jednego protonu  

i jednego neutronu. 
P F 

3. Izotopem, którego w przyrodzie jest najwięcej jest prot. P F 

4. Masa cząsteczkowa „ciężkiej wody” wynosi około 20u. P F 

 

Zadanie 12. (0-2) 

 

Oblicz, ile wynosiłaby średnia masa atomowa wodoru, gdyby izotopy prot, deuter i tryt 

występowały w przyrodzie w stosunku ilościowym 7 : 2 : 1. 
 

Obliczenia: 
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Odpowiedź:  ……………………………………………………………………… 
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Zadanie 13. (0-1) 

 

Zaznacz T (tak), jeśli podana właściwość jest wspólna dla tlenu i tlenku węgla (IV) lub  

N (nie) – jeśli  jest  różna . 

 

 Właściwości   

1. Substancje gazowe w temperaturze pokojowej. T N 

2. Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie. T N 

3. Substancje bezwonne. T N 

4. Substancje podtrzymujące  spalanie. T N 

5. Są składnikami powietrza. T N 

 

Zadanie 14. (0-2) 

 

W tabeli przedstawiono gęstości wybranych minerałów: 

 

Minerał Gęstość [g/cm3] 

malachit 4,00 

anhydryt 2,98 

magnetyt 5,20 

baryt 4,48 
                                        Rupert Hochleitner „Minerały” , Wydawnictwo MUZA SA 

 

Z jednego z powyższych minerałów wykonano kostkę w kształcie sześcianu o boku 0,03 m. 

Masa kostki wyniosła 0,121 kg. Ustal, z jakiego minerału wykonano kostkę. Odpowiedź 

poprzyj odpowiednim obliczeniem.  

 

Obliczenia:  
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Odpowiedź:  ……………………………………………………………… 
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Zadanie 15. (0-2) 

 

Ustal na podstawie obliczeń, jaki trójwartościowy pierwiastek tworzy z tlenem związek  

o masie cząsteczkowej 4,47 razy większej niż masa cząsteczkowa związku tego pierwiastka  

z wodorem. Podaj nazwę szukanego pierwiastka. 

 

Obliczenia:  
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Odpowiedź:  ……………………………………………………………… 
 

Zadanie 16. (0-2) 

 

Pewien związek chemiczny powstał w wyniku reakcji metalu X z niemetalem Y. Metal  

tworzy jony X2+, zaś niemetal Y-. Obydwa jony posiadają konfigurację elektronową argonu. 

Ustal i zapisz wzory jonów oraz wzór sumaryczny związku chemicznego, który one tworzą. 
 

kation: ……………          anion: ……………         

 

wzór sumaryczny związku chemicznego: ……………. 
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Zadanie 17. (0-3) 

 

Posługując się tabelą energii wiązań chemicznych, ustal na podstawie obliczeń, czy reakcja: 

jest egzoenergetyczna, czy endoenergetyczna. 
 

                       4NH3  +5 O2 → 4NO + 6 H2O 
 

Wartości energii niektórych wiązań kowalencyjnych w eV 

 

Wiązanie Energia 

H – H 4,48 

H – N 4,01 

H – O 4,77 

N – O 2,30 

N = O 6,29 

O – O 1,45 

O = O 5,12 

                                                  
Obliczenia:  
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Odpowiedź:  ……………………………………………………………… 
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Zadanie 18. (0-2) 

 

Na podstawie analizy miejsca położenia pierwiastków w układzie okresowym uzupełnij 

poniższe zdania tak, aby otrzymane informacje były prawdziwe. Podkreśl wybrane słowo 

lub cyfrę. 
 

a) Atomy sodu i potasu łatwo tworzą kationy / aniony. Atom sodu  łatwiej / trudniej tworzy jon 

niż atom potasu, ponieważ elektron walencyjny w atomie sodu znajduje się dalej / bliżej jądra 

atomowego.  

b) Atomy baru tworzą proste jony o ładunku 𝟐+ / 𝟐− / +, atomy glinu 3+/ 2+/ 𝟑−, zaś atomy selenu 

2+/ 𝟐−/ ─ . 

 

Zadanie 19. (0-3) 

 

Masz za zadanie przygotować 200 cm3 alkoholowego roztworu jodu – popularnej „jodyny” 

o stężeniu 3%. Gęstość takiego roztworu wynosi 0,85 g/cm3. Masz do dyspozycji: kryształy 

jodu, etanol – rozpuszczalnik o gęstości 0,8 g/cm3 oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny 

(waga, cylinder miarowy, butelka do przechowywania roztworu).  
 

a) Jakiej masy jodu i jakiej objętości rozpuszczalnika należy użyć, aby przygotować 

roztwór?  

Wykonaj obliczenia z dokładnością do liczb całkowitych.  

 

Obliczenia:  
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

Potrzebne ilości substancji to: ……………………… ,    ………………………..  
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b) Opisz kolejne działania wskazując rodzaj wybranego sprzętu oraz potrzebne  ilości      

     poszczególnych substancji.  
 

 etap I:  ………………………………………………………………………………  
 

             ……………………………………………………………………………… 

      

etap II:  ……………………………………………………………………………… 
 

              ………………………………………………………………………………  
 

etap III:  ……………………………………………………………………………… 
 

               ………………………………………………………………………………  
 

Zadanie 20. (0-3) 

 

W pracowni chemicznej znajduje się 120 g 15 – procentowego roztworu siarczanu miedzi  

i 60 g 50 – procentowego roztworu tej soli. Oblicz, jaką maksymalną ilość roztworu  

o stężeniu 30 % można sporządzić przez zmieszanie tych roztworów. 

 

Obliczenia:  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………….. 
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Brudnopis (nie podlega sprawdzeniu). 
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Szereg napięciowy metali. 

K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Bi Sb As Cu Ag Hg Pt Au 
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