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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została 

uwzględniona w schemacie. 

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów. 

Popełnienie błędu rachunkowego w zadaniach powoduje obniżenie punktacji tego zadania o 1 punkt. 

 
Numer 

zadania 
Rozwiązania 

Liczba punktów 

za czynności za zadanie 

1. 

-za napisanie równań reakcji 

1. 2HCOOH + 2Na 2HCOONa  + H2  / 2HF + 2Na2NaF + H2 

2. HCOOH  + NaOH   HCOONa + H2O / HF + NaOH NaF + H2O 

3. C17H35COOH + NaOH  C17H35COONa + H2O / bez zmian 
                                       H2SO4 

4. HCOOH  + C3H7OH   HCOOC3H7 + H2O /reakcja nie zachodzi 

(nie musi być kwas napisany nad strzałką) 

5. HCOOH        H
+
 +HCOO

-
 /  HF H

+
 + F

- 

(nie zabiera się punktu, jeżeli uczeń uzupełniając równanie dysocjacji 

jonowej nie narysował drugiej strzałki)  

 

Jeżeli uczeń uznał, że pod literką A kryje się kwas fluorowodorowy to 

w równaniu nr 4 musiał napisać, że reakcja nie zachodzi. 

 

Maksymalną liczbę punktów otrzymuje również uczeń, który uznał, że 

pod substancją A kryje się kwas mrówkowy i napisał cztery równania 

poprawnie, a w piątym napisał dysocjację kwasu fluorowodorowego. 

po 1p. 5p. 

2. 

- za obliczenie masy cząsteczkowej kwasu – 88 u 

- za napisanie wzoru CH3CH2CH2COOH 

- za podanie nazwy: kwas butanowy  

1p. 

1p. 

1p. 
3p. 

3. 

- za obliczenie liczby moli kwasu 0,015mola i masy wodorotlenku 25g 

(na podstawie stężeń roztworów) 

- za wyznaczenie stechiometrycznej ilości kwasu lub wodorotlenku 

- za określenie odczynu roztworu – zasadowy 

1p. 

 

1p. 

1p. 

3p 

4. - za obliczenie masy BaCl2  77,23g 

- za obliczenie liczby moli BaCl2 

- za obliczenie liczby moli jonów chlorkowych 0,74 mol 

Jeżeli uczeń przyjmie masę molową chloru 35 g/mol, wówczas 

poprawny wynik liczby moli jonów chlorkowych w roztworze - 0,75 mol 

 

Uczeń może rozwiązać zadanie bez obliczenia liczby moli BaCl2. 

Otrzymuje wówczas maksymalną liczbę punktów. 

1p. 

1p. 

1p. 

3p. 

5. - za poprawne zidentyfikowanie 3 substancji 

Np. 

1. Do 3 probówek dodać fenoloftaleinę. 

2. W jednej probówce nastąpiła zmiana barwy na malinową- KOH 

3. Zawartość probówki, w której nastąpiła zmiana barwy na malinową 

wlać do probówek, w których nie nastąpiła zmiana barwy. 

po 1p. 

3p. 

H2O H2O 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

Strona 2 z 3 

4. W jednej z probówek dodany roztwór odbarwił się. – H2SO4 

5. W probówce, w której nie wystąpiły zmiany to K2SO4  

6. -za wskazanie probówek: 1, 3, 4 

- za poprawnie napisane równania reakcji 

2Cr + 3Cu
2+

   2Cr
3+

 + 3Cu
 

2Al + 3Fe
2+

   3Fe + 2Al
3+

   

Ni + Pb
2+

  Pb + Ni
2+

  

1p. 

po 1p. 

4p. 

7. - za obliczenie masy roztworu 15% - 211,2 g 

- za wyznaczenie stosunku masowego mieszanych roztworów – 1 : 6 

- za obliczenie masy roztworu 50% - 35,2 g 

 

Uczeń otrzymuje maksymalną ilość punktów za prawidłowo 

rozwiązane zadanie inną metodą. 

Np.: 

ms1 + ms2 = ms3 

mr1 ∙ 50% + 211,2g ∙ 15% = (mr1 + 211,2g) ∙ 20% 

1p. 

1p. 

1p. 

3p 

8. -za określenie jakie substancje znajdują się w probówkach: 

1- C6H12O6  glukoza 

2-C17H33COOH  kw. oleinowy 

3- C17H35COOH  kw. stearynowy 

4- CH3COOH  kw. octowy 

5-C3H5(OH)3  gliceryna 

6- (C6H10O5)n  skrobia 

 

Jeśli uczeń zamiast wzoru napisze prawidłowe nazwy substancji, to 

otrzymuje: 

2 p., gdy wszystkie nazwy są prawidłowe  

1 p., gdy napisze 3-5 prawidłowych nazw 

6 prawidłowych 

odpowiedzi - 4p. 
4-5 prawidłowych 

odpowiedzi - 3p. 
3 prawidłowe 

odpowiedzi - 2p. 
2 prawidłowe 

odpowiedzi - 1p. 
0-1 prawidłowych 

odpowiedzi – 0 p. 

4p. 

9. -za obliczenie masy cynku - 7,22g 

-za obliczenie masy glinu - 2,65g 

-za obliczenie składu procentowego - 73,15% Zn   26,85% Al 

1p. 

1p. 

1p. 
3p. 

10. -za napisanie równania reakcji 

CaCO3 + 2HCl  CaCl2  + H2O  + CO2 

-za napisanie wzorów elektronowych: 

Np. 

 

   O=C=O 
H      O      H 
Uwaga! 

Jeśli wśród produktów uczeń napisał wzór kwasu węglowego i chlorek 

wapnia, to nie otrzymuje punktu za równanie reakcji, ale otrzymuje 

punkty za prawidłowo napisane wzory elektronowe tych substancji: za 

chlorek wapnia 1p. i 2p. za kwas węglowy.
 
 

1p. 

 

po 1p. 

4p. 

11. - za prawidłowe napisanie wzoru strukturalnego i podanie nazwy 

utworzonego estru 

 

Przyznaje się punkt, jeżeli uczeń przedstawił wzór estru wzorem 

po 1p. 

3p 
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półstrukturalnym i podał jego prawidłową nazwę. 

12. -za obliczenie liczby moli - 0,3mol 

-za obliczenie stężenia molowego - 1,5mol/dm
3 

1p. 

1p. 
2p. 

 

Razem: 40 punktów 

 


