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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 22.10.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 12 zadań. Są to zadania 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.  Wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania 
prowadzący do wyniku. 

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

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

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

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

 

 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 

Liczba 
punktów 
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Informacja do zadań 1.-4. 
Wodorek azotu, powszechnie zwany amoniakiem, o wzorze sumarycznym NH3 można 
otrzymać z pierwiastków w drodze bezpośredniej syntezy. W tlenie amoniak spala się 
żółtawym płomieniem, dając parę wodną i azot. Mieszanina tlenu i amoniaku jest mieszaniną 
wybuchową, o ile amoniak stanowi od 16% do 27% objętościowych mieszaniny. Amoniak 
bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodę amoniakalną – roztwór 
o charakterystycznym ostrym zapachu. Woda amoniakalna o stężeniu 8% wagowych jest 
stosowana między innymi do czyszczenia starych monet wykonanych ze srebra, złota, 
platyny, mosiądzu oraz brązu. Gęstość takiego roztworu wynosi 0,96 g/cm3. Azot 
w cząsteczce amoniaku jest trójwartościowy, mimo iż na powłoce walencyjnej ma pięć 
elektronów. Oznacza to, że nie wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu 
wiązań z atomami wodoru. Jako że azot ma większą elektroujemność od wodoru, elektrony 
wiążące w cząsteczce amoniaku przesunięte są w stronę azotu. 

Zadanie 1. (2 p.) 
a) Napisz równanie reakcji otrzymywania amoniaku z pierwiastków. 

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

b) Zapisz wzory sumaryczne produktów spalania amoniaku. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zadanie 2. (2 p.) 
W plastikowej butelce o objętości 1,5 dm3 znajduje się mieszanina wybuchowa amoniaku 
i tlenu, w której amoniak stanowi 20% objętościowych. Oblicz, ile cm3 amoniaku znajduje się 
w tej butelce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3. (2 p.) 
Oblicz masę amoniaku, jaka znajduje się w 200 cm3 wody amoniakalnej o stężeniu 8%. 
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Zadanie 4. (4 p.) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Obok każdego zdania wpisz literę P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe. 
 

1. Woda amoniakalna jest roztworem, w którym amoniak stanowi substancję 
rozpuszczoną, a woda jest rozpuszczalnikiem. 

 

2. W cząsteczce amoniaku występują trzy wiązania z atomami wodoru i jedna wolna 
para elektronowa. 

 

3. Między atomami wodoru i azotu w cząsteczce amoniaku występuje wiązanie 
kowalencyjne niespolaryzowane. 

 

4. Mieszanina tlenu i amoniaku, w której tlen stanowi 80% objętościowych, jest 
niebezpieczna. 

 

 
Zadanie 5. (4 p.) 
Poniższa tabela przestawia rozpuszczalność glukozy w zależności od temperatury. 
 

Temperatura [oC] 0 20 40 60 80 

Rozpuszczalność [g/100 g wody] 49 91 161 277 441 

 
Uzupełnij tekst, wstawiając w luki odpowiednie wartości masy glukozy lub temperatury 
wody. 
 
Do 200 g wody o temperaturze 0oC wsypano 182 g glukozy. Rozpuszczeniu uległo ………… 

gramów glukozy, a ………………… gramów nie rozpuściło się. Aby cała glukoza rozpuściła się, 

należy wodę ogrzać przynajmniej do ……………………..oC. Największą rozpuszczalność glukoza 

wykazuje w temperaturze ……………..oC. 

 
Zadanie 6. (4 p.) 
Poniżej wymieniono kilka zjawisk znanych Ci z lekcji chemii i życia codziennego. Zakwalifikuj 
je do procesów fizycznych lub przemian chemicznych. Wpisz numery zjawisk (1-8) 
do odpowiedniej kolumny w tabeli. 
 

1. rozpuszczenie cukru w gorącej wodzie 
2. spalanie etanolu w palniku spirytusowym 
3. wymieszanie sproszkowanej siarki z opiłkami cynku 
4. topnienie śniegu 
5.eksplozja mieszaniny piorunującej złożonej z wodoru i tlenu 
6. korozja żelaza 
7. skraplanie pary wodnej podczas chuchania na okulary 
8. karmelizacja cukru ogrzewanego nad palnikiem gazowym 

 

Procesy fizyczne Przemiany chemiczne 
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Zadanie 7. (2 p.) 
Uzupełnij tekst opisujący różnicę między zjawiskiem fizycznym a przemianą chemiczną, 
podkreślając odpowiednie wyrażenia znajdujące się w nawiasach. 
 
Podczas przemiany chemicznej (powstaje/nie powstaje) nowa substancja o odmiennych 

właściwościach, która najczęściej (ma inną barwę/nie ma innej barwy) niż substrat. Wzór 

sumaryczny substancji ulegającej zjawisku fizycznemu (zmienia się/nie zmienia się), mimo iż 

stan skupienia (może/nie może) się zmienić. 

 
Zadanie 8. (4 p.) 
Uzupełnij tekst o mieszaninach. Wpisz w luki odpowiednie wyrażenia z ramki w poprawnej 
formie. Nie wszystkie sformułowania muszą zostać użyte, a niektóre mogą być zastosowane 
więcej niż jeden raz. 
 

biureta, destylacja, jednorodna, chromatografia, nienasycony,  
rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia, rozcieńczony, filtracja,  
niejednorodna, temperatura topnienia, magnez, nasycony, rozdzielacz 

 
Mieszaninę alkoholu (etanolu) i wody można rozdzielić przy pomocy …………………………, 

korzystając z różnicy w ……………………………………………………………………………….. tych substancji. 

Z kolei sproszkowaną siarkę od wody można oddzielić, stosując …………………………………. . 

Solankę, czyli wodę z solą, można rozdzielić na składniki, stosując krystalizację. Polega ona 

na przygotowaniu gorącego, ………………………………….. roztworu soli a następnie ochłodzeniu 

go. Z solanki można również odzyskać wodę i sól poprzez …………………………………………. . Kiedy 

olej jadalny zmiesza się z wodą, powstaje mieszanina ………………………………., rozdzielenie jej 

jest możliwe dzięki użyciu ……………………………… . 

 
Zadanie 9. (6 p.) 
Dwa pierwiastki X i Y mają następujące konfiguracje elektronowe: 
 

X: K2 L8 M2 
Y: K2 L8 M7 

 
Pierwiastki X i Y reagują ze sobą, tworząc pewien związek chemiczny Z. Pierwiastek Y 
występuje w stanie wolnym w postaci cząsteczek dwuatomowych. Pierwiastek X jest 
w temperaturze pokojowej ciałem stałym o charakterystycznym połysku. Uzupełnij tabelę, 
wpisując brakujące informacje o substancjach X, Y i Z w kolumnę po prawej stronie. 
 

Wzór sumaryczny i nazwa związku Z 
 

Nazwa wiązania jakie występuje w związku Z 
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Nazwa wiązania występującego w cząsteczce Y2 
 

Wzór elektronowy cząsteczki Y2 
 

Symbol lub nazwa gazu szlachetnego mającego 
konfigurację elektronową identyczną jak jon X2+ 

 

Konfiguracja elektronowa jonu Y- 
 

 
Zadanie 10. (3 p.) 
W pięciu probówkach zamkniętych korkiem znajdują się w losowej kolejności następujące 
gazy: tlen, wodór, tlenek węgla(IV), siarkowodór oraz hel. W celu identyfikacji gazów 
wykonano szereg prób, których wyniki zanotowano w tabeli poniżej.  
 

Numer 
probówki 

Jest 
palny 

Podtrzymuje 
spalanie 

Ma wyczuwalną 
woń 

Powoduje zmętnienie 
wody wapiennej 

1 tak nie tak nie 

2 tak nie nie nie 

3 nie nie nie nie 

4 nie tak nie nie 

5 nie nie nie tak 

 
Podaj nazwy gazów znajdujących się w probówkach 1-5. 
 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 11. (3 p.) 
Pewien związek o wzorze ogólnym X2YZ3 powstaje między innymi w reakcji pomiędzy 
związkami chemicznymi X2Z i YZ2.  
Masa cząsteczkowa związku chemicznego X2Z wynosi 18u, a pierwiastek X występuje 
w postaci trzech izotopów o nazwach: prot, deuter, tryt. 
Cząsteczka związku YZ2 waży 64u, a pierwiastki Y i Z w tym związku są związane ze sobą 
w stosunku wagowym 1:1. Związek ten należy do tlenków niemetali, ma właściwości 
wybielające i bakteriobójcze. 
Ustal wzory sumaryczne związków: 
 
X2Z - ……………...  YZ2 - ……………...  X2YZ3 - ……………... 
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Zadanie 12. (4 p.) 
Poniższa tabela przedstawia fragment układu okresowego. Wybrane pierwiastki kryją się 
pod literami x, y, z, q, w. 
 

 1 2 13 14 15 16 17 18 

1      w z  

2 x        

3 y       q 

 
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w luki odpowiednią literę, wybierając spośród x, y, z, q, w. 
 
Pierwiastek ……. jest aktywniejszym metalem niż pierwiastek x, a pierwiastek w jest mniej 
aktywnym niemetalem niż …….. . Pierwiastki x i y mogą reagować z pierwiastkami ……. i ……., 
a pierwiastek ……. nie reaguje z żadnym z pozostałych. Pierwiastek w ma tyle samo powłok 
elektronowych co pierwiastek ……., zaś pierwiastek x ma tyle samo elektronów na ostatniej 
powłoce co pierwiastek ……. . 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


