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1.  Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 

minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową 

odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B  , po 

czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie 

z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi 

uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora i tablic dołączonych do zestawu. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

X 

X X 

 X 
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1. (1 p.) Jaki jest symbol pierwiastka o liczbie atomowej równej różnicy elektronów walencyjnych 

atomów chloru i magnezu? 

A. B 

B. P 

C. N 

D. Al 

 

2. (1 p.) Do zjawisk fizycznych nie zaliczymy: 

A. spalania świecy, topnienia lodu. 

B. rdzewienia metalu, krzepnięcia wody. 

C. pieczenia ciasta, powstawania kompostu. 

D. powstawania mgły, gotowania wody. 

 

3. (1 p.) W celu rozdzielenia mieszaniny mąki z wodą można zastosować 

A. dekantację. 

B. krystalizację. 

C. chromatografię. 

D. sublimację. 

 

4. (1 p.) Pierwiastki mające taką samą ilość powłok elektronowych posiadają: 

A. potas, wapń, glin. 

B. bor, węgiel, neon. 

C. azot, fosfor, arsen. 

D. wodór, hel, lit. 

 

5. (1 p.) Które z poniższych roztworów to roztwory właściwe? 

A. Roztwór soli, roztwór cukru. 

B. Mgła, roztwór soli kuchennej. 

C. Roztwór cukru, białko jaja. 

D. Kisiel, woda utleniona. 

 

6. (1 p.) W którym roztworze oranż metylowy zabarwi się na czerwono? 

A. W wodzie amoniakalnej. 

B. W roztworze azotanu (V) sodu. 

C. W wodzie gazowanej. 

D. W roztworze wodorotlenku potasu. 

 

7. (1 p.) Cztery identyczne balony wypełniono każdy innym gazem: wodorem, tlenkiem węgla(IV), 

tlenem i helem. Który balon uniósł się najwyżej? 

A. Balon z tlenkiem węgla(IV). 

B. Balon z tlenem. 

C. Balon z helem. 

D. Balon z wodorem. 

 

8. (1 p.) Wspólną właściwością metali jest 

A. temperatura topnienia poniżej 400ºC. 

B. rozpuszczalność w wodzie. 

C. wysoka aktywność. 

D. przewodnictwo prądu. 
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9. (1 p.) W warunkach szkolnych najłatwiej otrzymać tlen 

A. z powietrza. 

B. z reakcji spalania magnezu. 

C. z reakcji magnezu z wodą. 

D. z rozkładu manganianu(VII) potasu. 

 

10. (1 p.) Tlenek jednowartościowego pierwiastka, posiadającego 4 powłoki elektronowe, reaguje 

z wodą, tworząc związek, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo. Związkiem 

tym jest: 

A. CuOH 

B.  NaOH 

C.  KOH 

D. Ca(OH)2 

 

11. (1 p.) Jaka jest nazwa związku chemicznego o wzorze Na2EO3 i masie cząsteczkowej równej 

106u? 

A. Azotan(III) sodu 

B. Siarczan(IV) sodu 

C. Azotan(V) sodu  

D. Węglan sodu 

 

12. (1 p.) Właściwością, która wystarcza do identyfikacji substancji, jest 

A. gęstość. 

B. stan skupienia. 

C. barwa.  

D. przewodnictwo elektryczne. 

 

13. (1 p.) Który gaz jest palny? 

A. Tlen. 

B. Azot. 

C. Wodór. 

D. Tlenek węgla(IV). 

 

14. (1 p.) Brąz i mosiądz to mieszaniny jednorodne, których głównym składnikiem jest 

A. żelazo. 

B. miedź.  

C. cynk. 

D. cyna. 

 

15.  (1 p.) W roztworze, której substancji jest dwa razy więcej kationów niż anionów? 

A. W kwasie azotowym(V). 

B. W siarczanie(VI) wapnia. 

C. W węglanie sodu. 

D. W wodorotlenku magnezu. 

 

16. (1 p.) Jaka jest rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu(II) w temperaturze 20ºC, jeśli po całkowitym 

odparowaniu wody z 40g nasyconego roztworu, w podanej temperaturze, uzyskano 15 g suchej 

soli.  

A. 37,5 g 

B. 60 g 

C. 30 g 

D. 18,5 g 
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17. (1 p.) W roztworze wykryto obecność jonów Na
+
, Mg

2+
, NO3

-
, SO4

2-
. Jakiej soli nie uzyska się 

w wyniku odparowania wody z tego roztworu? 

A. azotanu (V) sodu. 

B. azotanu (V) magnezu. 

C. siarczanu (IV) magnezu. 

D. siarczanu (VI) sodu. 

 

18. (1 p.) W naczyniu znajduje się mieszanina dwóch substancji w stanie stałym: siarczku sodu 

i siarczku glinu. Które z poniższych sposobów należy wykorzystać, aby rozdzielić te sole? 

A. Dodanie wody, sączenie, odparowanie. 

B. Dodanie wody, destylację, odparowanie. 

C. Sączenie, filtrację, sedymentację. 

D. Chromatografię, sączenie, dekantację. 

 

19. (1 p.) Aby otrzymać roztwór o pH=2, należało wykorzystać 

A. zasadę wapniową.  

B. kwas chlorowodorowy. 

C. chlorek sodu. 

D. tlenek potasu. 

 

20. (1 p.) Jaki typ wiązania występuje w podanych poniżej cząsteczkach. 

 

 O2 NH3 MgO 

A jonowe atomowe atomowe niepolarne 

B atomowe niepolarne atomowe spolaryzowane jonowe 

C atomowe spolaryzowane atomowe niepolarne jonowe 

D atomowe  jonowe atomowe spolaryzowane 

 

21. (2 p.) Pewien związek chemiczny, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka chemicznego 

o łącznej masie 112 u i 3 atomy innego pierwiastka, posiada masę cząsteczkową równą 160 u. 

Ustal wzór sumaryczny i nazwę tego związku. 
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22. (3 p.) Akumulatory samochodowe są wypełnione roztworem kwasu siarkowego(VI). Oblicz 

stężenie procentowe kwasu znajdującego się w akumulatorze, jeżeli otrzymuje się go w wyniku 

zmieszania 610 g wody destylowanej z 370 g kwasu o stężeniu 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. (2 p.) Napisz, jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne:  

 

A. 5 H2  ……………………………………………………………………………….................... 

 

B. 3 Fe(NO3)3  …………………………………………………………………………………….. 

 

C. 4 Cu(OH)2  …………………………………………………………………………………….. 

 

D. 6 K  …………………………………………………………………………………………...... 

 

24. (3 p.) Atom pierwiastka X ma o jedną powłokę elektronową mniej niż atom magnezu. Do oktetu 

elektronowego brakuje mu 4 elektronów. 

 

A. Napisz symbol pierwiastka X. 

………………………………………….................................................................................... 

B. Napisz konfigurację elektronową pierwiastka X.       

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

C. Zapisz wzór sumaryczny tlenku, w którym pierwiastek X ma maksymalną wartościowość. 

………………………………………………………………………………………………. 

D. Tlenek ten można wykryć za pomocą odczynnika chemicznego o wzorze 

..….……………………………………………………………………………………………… 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ SZKOLNY 

6 z 7 

25.  (4 p.) Uzupełnij podane zdania, które opisują właściwości kwasów: azotowego(V), 

siarkowego(VI), fosforowego(V), chlorowodorowego. W wyznaczonych miejscach wpisz wzory 

kwasów i napisz brakującą informację o właściwościach jednego z nich. 

A. Wszystkie sole kwasu ……………… są dobrze rozpuszczalne w wodzie.  

B. Stężony kwas ………………… ma właściwości higroskopijne. Właściwości te sprawiają, 

że wylany na substancję pochodzenia organicznego powoduje jej …………..………………. . 

C. Kwas ……………… z kwasem ……………………. zmieszany w stosunku 3:1 tworzy wodę 

królewską.  

D. W wyniku całkowitej dysocjacji cząsteczki kwasu ………………… powstają cztery jony.  

 

E. Kwas ……………….. powoduje ścinanie białka, a następnie jego żółknięcie. 

 

26. (4 p.) Mając do dyspozycji następujące substancje chemiczne: sód, tlenek żelaza(III), woda, kwas 

solny, kwas siarkowodorowy otrzymaj: 

A. wodorotlenek żelaza(III)  

B. siarczek żelaza(III).  

Zapisz cząsteczkowo równania reakcji. 

A. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

B. …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

27. (2 p.) Stosunek masowy chromu do tlenu w pewnym tlenku chromu wynosi 13:6. Oblicz skład 

procentowy tego tlenku. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


