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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ REJONOWY – 15.01.2018 R. 

 

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.) 

Podczas działania nadmiarem wody bromowej na pewną substancję powstał związek o masie 

większej o 160 u. Substancją tą mógł być 

A. eten.   

B. etyn. 

C. etan. 

D. propyn. 

 

Zadanie 2. (1 p.)   

Pierwiastkiem, który jest bezbarwnym gazem, w połączeniu z wodorem jest trójwartościowy, a jego 

najwyższa wartościowość w połączeniu z tlenem wynosi pięć, jest 

A. bor. 

B. siarka. 

C. azot. 

D. chlor. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Jakie zjawisko jest dowodem ziarnistej budowy materii? 

A. Dysocjacja. 

B. Dyfuzja.    

C. Skraplanie. 

D. Sedymentacja. 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Która z reakcji jest reakcją wymiany? 

A. Kwasu solnego z potasem. 

B. Tlenku siarki (VI) z wodą.  

C. Magnezu z tlenem. 

D. Żelaza z siarką. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Do trzech kolb wlano równe objętości wody i dodano kilka kropel fenoloftaleiny. Następnie do I kolby 

wrzucono 1g tlenku sodu, do II - 1g tlenku cynku, a do III - 1g tlenku wapnia. Fenoloftaleina 

zabarwiła się na malinowo 

A. w kolbie I, II i III. 

B. tylko w kolbie I. 

C. w kolbie II i III. 

D. w kolbie I i III. 

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Czy tlen można zbierać nad wodą? 

A. Tak, gdyż jest gazem lżejszym od wody. 

B. Tak, ponieważ występuje w stanie wolnym. 

C. Tak, ponieważ bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. 

D. Nie, gdyż trudno go skroplić. 
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Zadanie 7. (1 p.) 

W cząsteczce pewnego węglowodoru nasyconego węgiel jest połączony z wodorem w stosunku 

masowym 3:1. Węglowodór ten ma wzór 

A. C3H8  

B. C3H6  

C. CH4 

D. C2H6 

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Ile wolnych  par elektronowych znajduje się w cząsteczce tlenku węgla (IV)? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Próbkę wody z jeziora poddano badaniu i stwierdzono, że ma odczyn kwasowy, a po dodaniu  

azotanu (V) baru wytrącił się biały osad. Na tej podstawie można stwierdzić, że w wodzie obecne były 

jony 

A. wodorotlenkowe. 

B. siarczanowe (VI). 

C. chlorkowe. 

D. siarczkowe. 

 

Zadanie 10. (1 p.)  

Benzyna to 

A. pierwiastek chemiczny. 

B. związek chemiczny. 

C. roztwór nasycony. 

D. mieszanina węglowodorów. 

 

Zadanie 11. (6 p.) 

Mając do dyspozycji tylko sód, wodór, tlen i siarkę napisz 4 równania reakcji syntezy oraz 2 równania 

reakcji zachodzących pomiędzy produktami tych syntez. 
 

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

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

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

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

5………………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ REJONOWY 

4 z 6 

Zadanie 12. (2 p.) 

Oblicz, w jakiej objętości butanu (warunki normalne) znajduje się taka sama masa wodoru, jaka jest 

 w 4 molach siarkowodoru. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. (3 p.) 

W butelkach ponumerowanych od 1 do 5 znajdują się bezbarwne gazy. Na podstawie poniższych 

informacji napisz przy numerach butelek wzory tych gazów. 

1. – znajduje się gaz o delikatnym zapachu, ulegający reakcji addycji (przyłączania), mający 

zastosowanie w rolnictwie, ponieważ przyspiesza dojrzewanie owoców. 

2. – znajduje się bezwonny gaz, który zapala się z charakterystycznym dźwiękiem, z powietrzem 

tworzy mieszaninę wybuchową, w stanie ciekłym jest jednym ze składników paliw rakietowych. 

3. – znajduje się bezwonny gaz, ulegający reakcji addycji (przyłączania), palący się kopcącym 

płomieniem, mający zastosowanie w palnikach służących do cięcia i spawania metali. 

4.  – znajduje się bezwonny gaz, powodujący mętnienie wody wapiennej, mający zastosowanie 

w ochronie przeciwpożarowej w gaśnicach śniegowych. 

5. – znajduje się gaz o ostrej duszącej woni, który podobnie jak produkt jego reakcji z wodą  

(w którym oranż metylowy barwi się na czerwono), ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze  

i wybielające. 

 

1.________  2.________  3._________  4.__________  5.__________ 

 

Zadanie 14. (3 p.)  

Oblicz masę 20% roztworu wodorotlenku sodu, potrzebnego do zobojętnienia 252 g 10% roztworu 

kwasu azotowego (V).  
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Zadanie 15. (2 p.) 

Suma cząstek elementarnych atomu pewnego pierwiastka wynosi 48, w tym 16 neutronów. Ustal 

symbol pierwiastka, podaj jego liczbę atomową i masową.  

 

 

 

 

 

Zadanie 16. (3 p.) 

Cząsteczka pewnego związku chemicznego złożona jest z dwóch atomów metalu o łącznej masie 78 u 

i jednego atomu tlenu. Podaj wzór sumaryczny tego związku, narysuj wzór elektronowy (kropkowy 

lub kreskowy) oraz określ rodzaj wiązania chemicznego. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 17. (8 p.) 

Przeprowadzono doświadczenia zgodnie z poniższym schematem. Uzupełnij tabelę wpisując 

obserwacje oraz  równania reakcji w formie jonowej skróconej. 

stały NaOH                   P4O10                        H2SO4 (aq)                                  Al 

  

                      1)                        2)                                 3)                                     4)         

 

              H2O                    H2O                      K2CO3 (aq)                             HCl (aq)            
                +                          +                                                                                                        
         fenoloftaleina            oranż metylowy                                                                                             

 

Lp. Obserwacje Zapis jonowy skrócony równania reakcji  

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   
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Zadanie 18. (3 p.) 

Stop o nazwie chińskie srebro zawiera w swoim składzie: miedź, nikiel i cynk. Na 14 g tego stopu 

podziałano kwasem solnym i otrzymano 3,14 dm
3
 wodoru (warunki normalne). Stop zawierał 17% 

niklu. Oblicz zawartość procentową miedzi w stopie. Wyniki obliczeń zaokrąglaj do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


