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WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI   

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 13 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 13 Razem 

Liczba 
punktów 
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Zadanie 1. (2 p.) 
Gaz ziemny, składający się w 90% z metanu, 4% - z etanu, 2% - z propanu (procenty 
objętościowe), poddano całkowitemu spaleniu. Oblicz objętość tlenu niezbędną do spalenia 
10 dm3 tego gazu, jeśli wiadomo, że pozostałe jego składniki są niepalne. Wszystkie gazy 
odmierzono w warunkach normalnych. 
 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O 

 
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2. (3 p.) 
Mieszaninę etanu i propenu, o łącznej objętości 1,008 dm3, odmierzoną w warunkach 
normalnych, zmieszano z 0,025 g gazowego wodoru w obecności katalizatora niklowego 
i ogrzano do 150oC w celu zainicjowania reakcji. Po reakcji gazy ochłodzono do temperatury 
normalnej i stwierdzono, że w mieszaninie poreakcyjnej nie ma już wodoru, a wszystkie 
znajdujące się w niej węglowodory są nasycone. 
Oblicz skład procentowy wagowy etanu i propenu w mieszaninie przed reakcją. 
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Zadanie 3. (2 p.)  
Kraking to proces chemiczny, któremu w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem 
ulegają alkany. W wyniku tego procesu następuje rozerwanie wiązania węgiel-węgiel, 
wskutek czego z cząsteczki alkanu powstają dwie cząsteczki: jedna alkanu, a druga – alkenu. 
Rozerwanie wiązania węgiel-węgiel może zachodzić w różnych miejscach łańcucha 
węglowego cząsteczki alkanu, stąd produktami krakingu są zwykle mieszaniny 
węglowodorów. Na przykład, kraking propanu prowadzi do powstania metanu i etenu. 
 
Napisz nazwy wszystkich par węglowodorów, które mogą powstać w procesie krakingu 
termicznego butanu. 
 

………………………………………….. i ………………………………………….. 
 

………………………………………….. i ………………………………………….. 
 
Zadanie 4. (5 p.)  
Podaj wzory sumaryczne i nazwy substancji ukrytych pod numerami 1-9 na poniższym 
schemacie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wzory sumaryczne i nazwy substancji 1-9: 

1. ……………………………………… 

…………………………………………. 

2. ……………………………………… 

…………………………………………. 

3. ……………………………………… 

…………………………………………. 

4. ………………………………………… 

……………………………………………. 

5. ………………………………………… 

……………………………………………. 

6. ………………………………………… 

…………………………………………….. 

7. …………………………………… 

……………………………………….. 

8. …………………………………… 

………………………………………. 

9. …………………………………… 

………………………………………. 
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Zadanie 5. (4 p.)  
Zaprojektuj doświadczenie otrzymywania wodorotlenku glinu. Do dyspozycji masz 
następujące substancje:  

 wodę,  

 stały tlenek glinu,  

 sód, 

 roztwór kwasu siarkowego(VI).  
 

W opisie zawrzyj niezbędne czynności, które należy wykonać oraz zapisz odpowiednie 
równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej.  
 

Czynności niezbędne do wykonania doświadczenia oraz zapis równań reakcji: 
 
Czynność 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Równanie reakcji 1: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Czynność 2: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Równanie reakcji 2: ………………………………..……………………………………………………………………………… 

 
Czynność 3:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Równanie reakcji 3: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zadanie 6. (4 p.)  
Wykonano cztery doświadczenia, w których wspólnym substratem był kwas octowy, zgodne 
z poniższym schematem: 

Następnie zapisano następujące obserwacje:  

dodana 
substancja 

obserwacje 

I wyczuwalny zapach zmywacza do paznokci 

II wydzielił się bezwonny, bezbarwny gaz 

III wyczuwalny ostry, nieprzyjemny zapach zjełczałego masła 

IV czarna substancja roztworzyła się i powstał roztwór o barwie niebieskiej 
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Zapisz równania zachodzących reakcji w formie cząsteczkowej. Substancje I-IV wybierz 
spośród: Mg, Cu, C2H5OH, KOH, CuO, Cu(OH)2, HCOONa, C3H7COONa. 
 
Równanie reakcji z substancją I: 
 
...............................................................................................................................…...................  
 
Równanie reakcji z substancją II:  
 
..............................................................................................................................................……..  
 
Równanie reakcji z substancją III: 
 
........................................................................................................................................…..........   
 
Równanie reakcji z substancją IV:  
 
........................................................................................................................................……........ 
 
Zadanie 7. (2 p.)  
W poniższej tabeli przedstawiono gęstości roztworów wodorotlenku sodu i kwasu 
siarkowego(VI) w zależności od ich stężeń. 

stężenie [%] gęstość NaOH [g/cm3] gęstość H2SO4 [g/cm3] 

10 1,109 1,066 

20 1,219 1,139 

30 1,430 1,220 

40 1,525 1,498 

 
Na szalkach wagi postawiono dwie takie same zlewki o pojemności 200 cm3. Do pierwszej 
wlano 50 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 30%. Oblicz, ile cm3 
40-procentowego roztworu zasady sodowej należy wlać do drugiej zlewki, żeby 
zrównoważyć wagę.  
  



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2021/2022 

STOPIEŃ  WOJEWÓDZKI 

6 z 10 

Zadanie 8. (4 p.)  
Dane są dwa roztwory azotanu(V) ołowiu(II): roztwór A i roztwór B, których opisy 
zamieszczono w poniższej tabeli. 
 

roztwór A roztwór B 

Jest to nasycony roztwór azotanu(V) 

ołowiu(II) w temperaturze 20oC o gęstości 

1,20 g/cm3. Rozpuszczalność Pb(NO3)2 w tej 

temperaturze wynosi 60 g/100 g wody.  

W 1 dm3 tego roztworu znajduje się 1 mol 

jonów azotanowych(V). W roztworze tym 

można rozpuścić dodatkową ilość azotanu(V) 

ołowiu(II). 

 
Zaznacz, które z poniższych informacji o wymienionych wyżej roztworach są prawdziwe, 
a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak X we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

 Informacja Prawda Fałsz 

1. Roztwór A ma większe stężenie molowe.    

2. Stężenie procentowe roztworu A wynosi 60%.    

3. W 1 dm3 roztworu B znajduje się 0,5 mola jonów ołowiu(II).   

4. Ochłodzenie roztworu A spowoduje wytrącenie stałej soli.   

 
Zadanie 9. (4 p.)  
Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych (nasyconych i nienasyconych) 
zawierających od 12 do 20 atomów węgla w cząsteczce. Mydła znane są od starożytności 
i stosowane jako środki myjące i piorące. Ze względu na kation metalu występujący 
w mydłach można je podzielić na mydła rozpuszczalne w wodzie (mydła sodowe, potasowe 
i litowe) oraz nierozpuszczalne w wodzie (mydła wapniowe, magnezowe i metali ciężkich). 
Mydła sodowe to tak zwane mydła białe – są twarde i dobrze rozpuszczalne w wodzie. 
Mydła potasowe to mydła szare – są miękkie, maziste, również dobrze rozpuszczalne 
w wodzie. Mydła litowe rozpuszczają się w wodzie słabiej niż sodowe i potasowe, są bardzo 
miękkie – w temperaturze pokojowej są półpłynne. Nie znalazły zastosowania jako środki 
myjące, są zaś stosowane w smarach do łożysk.  
 
W ramce poniżej wymieniono nazwy i wzory pewnych substancji chemicznych. 
 

palmitynian sodu, C11H23COOK, stearynian wapnia,  

(C17H33COO)2Mg, oleinian litu, HCOONa, (CH3COO)2Ca, LiCl,  

C20H41COOH, mrówczan glinu, C15H31COOLi 
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Spośród substancji wymienionych w ramce wybierz i zapisz poniżej wzory lub nazwy tych, 
które: 
 

 są mydłami rozpuszczalnymi w wodzie: ……………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 są mydłami nierozpuszczalnymi w wodzie: ………………………………………………………….…….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 są mydłami stosowanymi do produkcji smarów łożyskowych: ……………………………….….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 nie są mydłami: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zadanie 10. (2 p.)  
Do 200 cm3 roztworu sacharozy o nieznanym stężeniu molowym dodano kilka kropli kwasu 
solnego, a następnie roztwór ogrzano – w wyniku czego cała sacharoza uległa hydrolizie 
do glukozy i fruktozy zgodnie z równaniem reakcji: 
 

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 
 

Oblicz stężenie molowe roztworu sacharozy, wiedząc, że w wyniku jej hydrolizy otrzymano 
po 36 g glukozy i fruktozy.  
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Zadanie 11. (4 p.)  
Należący do węglowodorów, zwanych alkadienami, but-1,3-dien to związek służący 
do produkcji syntetycznego kauczuku. Posiada on wzór grupowy:  
 

CH2=CH–CH=CH2  
 

W oparciu o wzór but-1,3-dienu odpowiedz na  następujące pytania: 
 
a) Związek ten odbarwia wodę bromową. Z iloma molami cząsteczek bromu może 
maksymalnie przereagować jeden mol cząsteczek but-1,3-dienu? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Jaki alkin ma taki sam wzór sumaryczny jak but-1,3-dien?  Podaj jego nazwę. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Ile cząsteczek CO2 powstaje w wyniku spalenia 1 cząsteczki tego związku? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Kauczuk syntetyczny powstaje z but-1,3-dienu w wyniku reakcji polegającej na pękaniu 
wiązań podwójnych pomiędzy atomami węgla i powstawaniu nowych wiązań węgiel-węgiel, 
w wyniku czego powstaje długi łańcuch węglowodorowy. Jak nazywa się taka reakcja? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zadanie 12. (2 p.)  
Typ wiązania chemicznego determinuje wiele właściwości substancji chemicznych takich jak 
temperatura topnienia, temperatura wrzenia, rozpuszczalność w wodzie. 
 
Wpisz do tabeli wartości temperatur wrzenia wymienionych w niej substancji. Wartości 
temperatur wybierz spośród następujących: -188oC, 19,5oC, 100oC, 1695oC. 
 

substancja NaF F2 HF 

temperatura wrzenia, oC    

 
Podkreśl poniżej wzór tej substancji, która nie występuje w postaci cząsteczek.  
 

NaF  F2  HF 
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Zadanie 13. (2 p.)  
Większość substancji stałych takich jak sole i wodorotlenki lepiej rozpuszcza się w wodzie 
o wyższej temperaturze. Są jednak wyjątki, takie jak octan wapnia. Poniższy wykres 
przedstawia zależność rozpuszczalności octanu wapnia od temperatury. 

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie przygotowali nasycony roztwór octanu wapnia 
o temperaturze 50oC. Tak przygotowany roztwór odstawili do wystygnięcia do temperatury 
pokojowej (25oC), a w międzyczasie postawili następującą hipotezę: 
 
Ochłodzenie roztworu do temperatury pokojowej spowoduje wytrącenie się kryształów stałej 
soli na dnie naczynia.  
 
Czy postawiona przez uczniów hipoteza była prawidłowa, czy nieprawidłowa? Podkreśl 
w nawiasie właściwe wyrażenie. Uzasadnij odpowiedź. 
 
Hipoteza (była/nie była) prawidłowa, ponieważ ………….……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


