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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 
Nie przyznaje się połówek punktów. 
 
Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania. 
 
Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona 
w schemacie oceny. 
Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów. 
Błąd rachunkowy lub błąd nieuwagi w zadaniu, przy poprawnej metodzie rozwiązania, skutkuje utratą jednego 
punktu. 
Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje 
utratą jednego punktu.  
Gdy do jednego polecenia uczeń podaje kilka odpowiedzi z których jedna jest poprawna a inne błędne, nie 
otrzymuje punktów za żadną z nich. 
Za zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczące 
o nierozumieniu zagadnienia i zaprzeczające udzielonej poprawnej odpowiedzi przyznaje się 0 punktów. 
 
Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź 
Liczba 

punktów 

1. 
- za obliczenie masy molowej kwasu z poprawną jednostką: 98 g/mol 
- za podkreślenie poprawnych wyrażeń: nie może być, nie ma 

1 p. 
1 p. 

2. 

- po 1 punkcie za każde poprawnie napisane równanie: 
a) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 
b) C2H4 + H2O → C2H5OH lub CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2-OH 
c) 2Hg(SCN)2 → CS2+ C3N4 + 2HgS 
d) 2H2SO4 + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O lub H2SO4 + 2 C → 2CO + SO + H2O 

4 p. 

3. 
- za obliczenie liczby moli kwasu: 0,02 mola 
- za obliczenie liczby moli soli: 0,01 mola 
- za obliczenie stężenia powstałej soli: 0,025 mol/dm3 

1 p. 
1 p. 
1 p. 

4. - za poprawne obliczenia wskazujące na nadmiar wodoru (10 dm3) i 10 dm3 

otrzymanego etanu 
- za podanie wzorów lub nazw gazów po reakcji: wodór/H2 i etan/C2H6 
- za ustalenie stosunku objętościowego: 1/1 lub 1 lub 10/10 lub 22,4/22,4 
Ze względu na prostotę obliczeń, należy przyznać maksymalną liczbę punktów, jeśli 
uczeń poda prawidłowy stosunek objętościowy i wzory lub nazwy gazów po reakcji. 

1 p 
 

1 p. 
1 p. 

 

5. Za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz – po 1 p. 
1:F, 2:P, 3:F, 4:P, 5:F 

5 p. 

6. 1:O2, 2:H2O, 3:CH3COOH, 4:CH3OH, 5:Na2CO3, 6:Na2O, 7:CH3COONa,  
8: (CH3COO)2Mg,  
- za 8 prawidłowych uzupełnień – 4p. 
- za 7-6 prawidłowych uzupełnień – 3p. 
- za 5-4 prawidłowych uzupełnień – 2p. 
- za 3-2 prawidłowych uzupełnień – 1p. 
- za 1-0 prawidłowych uzupełnień – 0p. 
Jeśli uczeń poda nazwy substancji zamiast wzorów otrzymuje 0 p. 

4 p. 

7. 1: kleik skrobiowy, 2: roztwór etanolu, 3: roztwór białka jaja kurzego, 
4: roztwór kwasu octowego 2 p. 
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- za 4 prawidłowe uzupełnienia – 2p. 
- za 3-2prawidłowe uzupełnienia – 1p. 
- za 1-0 prawidłowych uzupełnień – 0p. 

8. - za obliczenie masy NaOH: 12,5 g 
- za obliczenie moli kwasu fosforowego(V) otrzymanego z tlenku: 0,4 mola 
- za obliczenie czy 12,5g zasady wystarczy na zobojętnienie 0,4 mola kwasu: 

 obliczenie masy NaOH potrzebnej na zobojętnienie 0,4 mola kwasu: 48 g 
i odpowiedz: nie wystarczy 

 lub obliczenie, na jaką ilość kwasu wystarczy 12,5 g NaOH: 0,1 mola 
i odpowiedz: nie wystarczy 

Uczeń może dokonywać obliczeń z wykorzystaniem stosunków masowych lub molowych 
lub mieszanych – we wszystkich przypadkach prawidłowych obliczeń otrzymuje 
maksymalną liczbę punktów. 

1 p. 
1 p. 
1 p. 

9. Za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz – po 1 p. 
1: buten, 2: butan i buten, 3: buten, 4: butan 

4p. 

10. 1) - za podanie wzoru sumarycznego związków: C2H4O2 
2) - za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz tabeli – po 1 p. 
 

 A:  
 
 
 

 
 
oraz mrówczan metylu/metanian metylu/ester metylowy kwasu 
mrówkowego/ester metylowy kwasu metanowego 
 

 B: 
 
 
 
 
oraz kwas octowy/kwas etanowy 
 

3) - za podanie dwóch prawidłowych uzupełnień: 
 estrów 
 kwasów karboksylowych 

1 p. 
 
 

1 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 p. 
 
 
 
 
 

 
1 p. 

11. 1) - za podkreślenie związków jonowych: KBr i CaO 
2) - za podkreślenie właściwej substancji z pary a): NaCl 
- za podkreślenie właściwej substancji z pary b): BaO lub NaCl ( obie odpowiedzi 
uznaje się za poprawne) 

1 p. 
1 p. 
1 p. 

12. - za obliczenie masy molowej wodorku pierwiastka X z poprawną jednostką: 
24 g/mol 
- za poprawne podanie wzoru sumarycznego: NaH 
- za poprawne podanie nazwy: wodorek sodu 

1p. 
 

1p. 
1p. 

Razem: 40 punktów 


