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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Przyznając punkty, stosuje się wyłącznie liczby całkowite. 

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 niezmieniający sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych 
liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu. 

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze 
rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi skutkujący 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, 
otrzymuje 0 punktów za każdą z nich. 

Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 
punktów 

1. 

- 1 p. za poprawne obliczenie objętości tlenu zużytej do spalenia metanu, etanu 
i propanu w mieszaninie – odpowiednio: 18dm3, 1,4dm3, 1dm3 
- 1 p. za poprawne obliczenie objętości tlenu zużytej do spalenia mieszaniny – 
20,4dm3 

2 p. 

2. 

- 1 p. za poprawne obliczenie masy propenu – 0,525g 
- 1 p. za poprawne obliczenie masy etanu – 0,975g 
- 1 p. za poprawne obliczenie składu procentowego mieszaniny – 35% - propen, 65% 
- etan 

3p. 

3. 

- metan i propen 

- etan i eten 

Za każdą prawidłowo zapisaną parę po 1p. 
Uczeń nie uzyskuje punktu za podanie wzoru zamiast nazwy. 

2p. 

4. 1 - H2- wodór 

2 - C3H7Cl– chloropropan (1-chloropropan, 2-chloropropan, chlorek propylu) 
3 - CO tlenek węgla (II) (czad)/(uczeń otrzymuje punkt za zapis symbolu i nazwy   
C- węgiel) 
4 – CO2 tlenek węgla (IV) (dwutlenek węgla) 
5 – C2H2etyn, etin (acetylen) 
6 – Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia (woda wapienna)/(uczeń otrzymuje punkt za zapis 
wzoru i nazwy CaO - tlenek wapnia) 
7 – Na2CO3 węglan sodu 

8 – CH3COOH kwas octowy (kwas etanowy) 
9 – CH3OH metanol (alkohol metylowy) 
Uczeń uzyskuje 1 punkt za każdą poprawnie zapisaną nazwę nieujętą w schemacie. 
Uczeń nie uzyskuje punktu za podanie wzoru bez nazwy lub odwrotnie. 

5p. 
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- za 9 prawidłowych uzupełnień – 5p. 
- za 8-7 prawidłowych uzupełnień – 4p. 
- za 6-5 prawidłowych uzupełnień – 3p. 
- za 4-3 prawidłowe uzupełnienia – 2p. 
- za 2-1 prawidłowe uzupełnienie – 1p. 

5. Uczeń otrzymuje 1 punkt za kompletny opis eksperymentu, w którym zawrze: 
1. Dodanie sodu do wody. 
2. Dodanie stałego tlenku glinu do kwasu siarkowego(VI). 
3. Dodanie otrzymanego roztworu wodorotlenku sodu do roztworu siarczanu(VI) 
glinu. 
 
Równanie reakcji 1: 2Na +2H2O→ 2NaOH + H2 
Równanie reakcji 2: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O 
Równanie reakcji 3: 6NaOH +  Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 

Uczeń może zmienić kolejność dwóch pierwszych czynności i reakcji. 
Za każdą prawidłowo zapisaną reakcję uczeń otrzymuje po 1 punkcie. 

4p. 

6. Równanie reakcji  z substancją I:  
C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O 
Równanie reakcji z substancją II:   
2CH3COOH +Mg → (CH3COO)2Mg + H2 
Równanie reakcji z substancją III:  
C3H7COONa + CH3COOH → C3H7COOH +  CH3COONa 
Równanie reakcji z substancją IV: 
CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O 

Za każdą prawidłowo zapisaną reakcję uczeń otrzymuje po 1p. 

4p. 

7. - 1 p. za poprawne obliczenie masy roztworu kwasu siarkowego(VI) (która jest równa 
masie roztworu zasady sodowej) – 61g 

- 1 p. za poprawne obliczenie objętości roztworu zasady sodowej – 40 cm3
 

2p. 

8. 1.P 

2.F 

3.P 

4.P 

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie. 

4p. 

9.  C11H23COOK, palmitynian sodu, oleinian litu, C15H31COOLi 

 (C17H33COO)2Mg,  stearynian wapnia 

 oleinian litu, C15H31COOLi 

 HCOONa, (CH3COO)2Ca,  LiCl,  C20H41COOH,  mrówczan glinu 

Za każdy prawidłowo uzupełniony wiersz uczeń otrzymuje po 1p. 

4p. 

10. - 1 p. za poprawne obliczenie liczby moli sacharozy- 0,2 mola 

- 1 p. za poprawne obliczenie stężenia molowego roztworu sacharozy - 1 mol/dm3 

2p. 

11. a) 2 mole cząsteczek bromu 

b) butyn 

c) 4 cząsteczki 
d) reakcja polimeryzacji 
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie. 

4p. 
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12. - 1 p. za prawidłowe uzupełnienie tabeli: NaF:  1695oC, F2: -188oC, HF:  19,5oC 
- 1 p. za prawidłowe podkreślenie substancji: NaF 

2p.  

13.  - 1 p. za prawidłowe podkreślenie: nie była 
- 1 p. za prawidłowe uzasadnienie, np.: 

wraz ze wzrostem temperatury maleje rozpuszczalność substancji; 
wraz ze spadkiem temperatury rozpuszczalność rośnie; 
po ochłodzeniu roztwór staje się nienasycony;  

2p. 

 
Razem: 40 punktów 


