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1.  Test konkursowy zawiera 18 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. 
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Zadanie 1. (1 p.) 

Jądro atomu pierwiastka X zawiera 3 protony. Wzór tlenku tego pierwiastka to 

A. XO 

B. X2O 

C. XO2 

D. X2O3 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Do probówek zawierających wodę destylowaną wprowadzono następujące substancje: CaO, Mg(NO3)2, 

KCl, N2O3. Dla, którego zestawu substancji woda jest tylko rozpuszczalnikiem? 

A. KCl, Mg(NO3)2 

B. KCl, N2O3  

C. CaO, Mg(NO3)2 

D. CaO, N2O3 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Masa 2 dm
3
 pewnego gazu w warunkach normalnych wynosi 2,5 g. Tym gazem może być 

A. tlenek węgla(II). 

B. azot. 

C. eten. 

D. odpowiedzi a, b i c są poprawne. 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Ile gramów chlorku potasu potrzeba do sporządzenia 250 g roztworu nasyconego w temp. 30ºC, skoro 

rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze wynosi 37 g?  

A. 67,52g 

B. 92,5g 

C. 37g 

D. 74g 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Które substraty w wyniku reakcji nie utworzą kwasu?  

A. tlenek siarki(IV) z wodą 

B. tlenek wapnia z wodą 

C. tlenek azotu (V) z wodą 

D. tlenek fosforu(V) z wodą  

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Ile atomów węgla zawiera próbka o masie 6 g? 

A. 6,02 ∙ 10
23

 atomów 

B. 3,01∙ 10
23

 atomów 

C. 12,04 ∙ 10
23

 atomów 

D. 1,204 ∙ 10
23

 atomów 

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Acetylen w szkolnej pracowni chemicznej można otrzymać z 

A. karbidu, 

B. gazu ziemnego,  

C. folii polietylenowej, 

D. gazu z butli turystycznej. 
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Zadanie 8. (1 p.) 

Ile wspólnych par elektronowych znajduje się w cząsteczce azotu? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Źródłem węglowodorów jest 

A. cukier. 

B. białko. 

C. ropa naftowa.  

D. tłuszcz. 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Azotan(V) żelaza(II) dysocjuje na „x” jonów w roztworze wodnym. Liczba anionów azotanowych (V)  

w tym roztworze wynosi: 

A. 
 

 
   

B. 
 

 
   

C. 
 

   
  

D. 
 

 
 x 

 

Zadanie 11. (5 p.) 

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi (1-5). 

          1                   2                     3                         4 

Cu  → CuO    → CuSO4 → Cu(OH)2  → CuCl2   

                                       ↓5 

                     CuO 
 

1…………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Podkreśl, które z wymienionych wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla następujących 

pierwiastków: 

Li      Na       K          Rb 

I. Masa atomowa          II. Liczba elektronów walencyjnych           III. Numer okresu        IV. Numer grupy 

V. Wartościowość        VI. Aktywność chemiczna                         VII. Liczba powłok elektronowych 
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Zadanie 13. (4 p.) 

Do kolby wlano 300 cm
3
 3% wody bromowej o gęstości wynoszącej w przybliżeniu 1 g/cm

3
. Następnie 

dodano 0,5 dm
3
 acetylenu, odmierzonego w warunkach normalnych. Czy nastąpiło całkowite odbarwienie 

roztworu? Zapisz odpowiednie obliczenia i równanie reakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 14. (4 p.) 

Do każdej z 4 probówek, zawierających substancje przedstawione na rysunku, wprowadzono roztwór kwasu 

chlorowodorowego. Zapisz równania przeprowadzonych rekcji w formie jonowej skróconej. 

                                                         HCl (aq) 

    

 

                           K                Fe2S3             KOH          K2CO3  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ REJONOWY 

Strona 5 z 7 

Zadanie 15. (3 p.) 

W dwóch jednakowych zlewkach znajduje się po 100 cm
3
 kwasu siarkowego(VI). W pierwszej jest to kwas 

10% o gęstości 1,1 g/cm
3
 , w drugiej 90% o gęstości 1,8 g/cm

3
. Zlewki postawiono na dwóch szalkach wagi. 

Ile trzeba dodać wody i do której zlewki, żeby szalki wagi wyrównały się.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 16. (4 p.) 

Do kolb stożkowych zawierających po 200cm
3
 zimnej wody wrzucono po 1g różnych metali, tak jak 

przedstawia to rysunek. W których kolbach zaszły reakcje? Zapisz równania reakcji w formie 

cząsteczkowej. Oblicz, w której kolbie ilość moli wydzielonego wodoru była największa? 

                     sód              potas                żelazo            glin                 cynk 

              1    

 

        

       woda               woda                  woda           woda                woda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 3 4 5 
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Zadanie 17. (3 p.) 

Poniżej podano właściwości oraz wybrane przykłady zastosowania trzech ważnych węglowodorów. 

Zaznacz znakiem X, którego (lub których) węglowodorów dotyczy dany opis.   

                                            A. metan  B. eten  C. etyn 

Właściwości: A B C 

1 Jest bezbarwnym gazem.    

2 Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie.    

3 Jest palny.    

4 Ulega reakcji przyłączania (addycji).    

5 Ulega reakcji polimeryzacji, w wyniku której powstaje polietylen.    

6 Jest stosowany jako paliwo w kuchenkach gazowych.    

7 Używa się go do spawania i cięcia metali.    

 

Zadanie 18. (5 p.) 

W wodzie rozpuszczono 3 sole: azotan(V) baru, azotan(V) glinu  i azotan(V) magnezu. Zaproponuj sposób 

rozdzielenia tych soli wykorzystując tablicę rozpuszczalności. Wybierz z podanych wodnych roztworów, 

takie dwie substancje, które są niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia:  

 

               fosforan(V) potasu, kwas solny, siarczan(VI) potasu, węglan sodu, siarczan (IV) sodu. 

 

Wskazówka. W I etapie doświadczenia  usuń z roztworu kationy baru, a w II etapie kationy glinu.  

 

Uzupełnij schematy doświadczenia (etap I i etap II)  wpisując w odpowiednie miejsca wybrane odczynniki. 

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zaszły w obu etapach. 

a) Wybrane odczynniki………………………………………………………………………………….. 

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

 

b) Etap I: usunięcie kationów baru z roztworu            Etap II: usunięcie kationów glinu z roztworu 

 

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

 

 

               roztwór                                                            roztwór po etapie I 

 

c) Równania reakcji w formie jonowej skróconej, które zaszły podczas przeprowadzania doświadczenia 

w obu etapach. 

Etap I ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Etap II………………………………………………………………………………………………… 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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BRUDNOPIS (nie jest oceniany) 


