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    kod ucznia 
 
 
 
 

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów  
 

Etap II (rejonowy)                21 stycznia 2009 roku  
 
  Wypełnia rejonowa komisja konkursowa 
 
 Zadanie 1. 2. 3. 4. 5. Suma 

1.        

2.        

   

 
 
 
 
 
PoniŜej podano treść pięciu zadań, za rozwiązanie których moŜesz uzyskać 48 punktów.  
Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy kaŜdym zadaniu. 
Pamiętaj, aby opisując obserwacje w doświadczeniach nie zastępować ich wnioskami. 
Rozwiązując zadania rachunkowe pamiętaj o przedstawieniu toku rozumowania. Wykonując 
obliczenia nie zapominaj o jednostkach. W trakcie konkursu moŜesz korzystać wyłącznie 
z tablic dołączonych do zestawu zadań i kalkulatora. Nie uŜywaj korektora. JeŜeli się 
pomylisz i nie chcesz, aby jakaś część rozwiązania została uznana za odpowiedź, wyraźnie ją 
przekreśl. Pisz czytelnie. UŜywaj długopisu lub pióra. Zadania rozwiązywane ołówkiem nie 
będą oceniane. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 

śyczymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań! 
Czas pracy:120 minut 
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Zadanie 1.(10 pkt) 
I.  Dwaj uczniowie badali właściwości dwóch substancji – jeden z nich otrzymał próbkę kredy, a drugi 
próbkę gipsu krystalicznego. Przed wykonaniem doświadczeń uczniowie zwaŜyli swoje próbki. 
Uczeń A wypraŜył otrzymaną próbkę i zwaŜył ją ponownie. Stwierdził, Ŝe jej masa uległa zmianie. 
WypraŜoną próbkę przeniósł do zlewki z wodą, a w otrzymanej mieszaninie zanurzył uniwersalny 
papierek wskaźnikowy. Wskaźnik nie zmienił barwy. 
Uczeń B otrzymaną próbkę takŜe poddał praŜeniu i stwierdził, Ŝe badana przez niego substancja 
równieŜ zmieniła swoją masę. Po przeniesieniu wypraŜonej próbki do zlewki z wodą otrzymał 
mieszaninę, która zmieniła barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego. 
 
a. Uwzględniając wyniki doświadczeń, uzupełnij poniŜszy tekst słowami wybranymi z ramki. 
Nie musisz uŜyć wszystkich wyraŜeń, a kaŜde z wyraŜeń moŜe być wykorzystane więcej niŜ 
jeden raz. 

zmniejszyła się, zwiększyła się, czerwoną, niebieską, Ŝółtą, gipsu krystalicznego, kredy 

 
1. Masa próbki badana przez ucznia  A po wypraŜeniu …………………………................ 

2. Masa próbki badana przez ucznia B po wypraŜeniu …………………………................. 

3. Uniwersalny papierek wskaźnikowy po wykonaniu doświadczenia przez ucznia B 

przyjął barwę ……………………………………………….................................................. 

4. Uczeń A badał właściwości ………………………………………................................... 

5. Uczeń B badał właściwości ………………………………………................................... 

b. Podaj wzory związków chemicznych będących głównymi składnikami gipsu 
krystalicznego i kredy. 
 
Gips krystaliczny: ...............................................    Kreda: .......................................................... 

c. Zapisz równania procesów, które zaszły podczas praŜenia badanych minerałów. 
 
Uczeń A:   ………………………………………………………………………………….. 

Uczeń B: . …………………………………………………………………………………. 

d. Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji, która zaszła po dodaniu do wody próbki 
wypraŜonej przez ucznia B. 
 

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

II.  Podstawowym składnikiem zarówno kredy, jak i marmuru jest ten sam związek 
chemiczny. Pomniki wykonane z marmuru ulegają niszczeniu pod wpływem kwaśnych 
deszczy zawierających kwas siarkowy(VI). Zapisz równanie chemiczne tego procesu 
zakładając, Ŝe jednym z produktów jest główny składnik gipsu krystalicznego. 
 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 2.(8 pkt) 
Wodorotlenek wapnia bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Klarowny, nasycony roztwór tej 
substancji w wodzie to tak zwana woda wapienna. W temperaturze 200C 400 cm3 wody wapiennej 
zawiera zaledwie 518 miligramów wodorotlenku wapnia. 
 

a. Oblicz stęŜenie molowe wodorotlenku wapnia w wodzie wapiennej.  
 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: 
 
 

b. Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji zobojętniania wody wapiennej chlorowodorem. 
Oblicz, ile dm3 gazowego chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych 
potrzeba do całkowitego zobojętnienia 200 cm3 wody wapiennej. 

 
Równanie reakcji:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: 

 
c. Podczas reakcji chlorowodoru z wodorotlenkiem wapnia powstaje sól. Określ typ 

wiązania chemicznego występującego w tej soli. 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 3.(10 pkt) 
I. Cztery metale: sód, magnez, cyna i srebro oznaczono w zadaniu (w przypadkowej 
kolejności) literami A, B, C, D. 

� Metale A i D reagują z wodą, ale w przypadku metalu A wyraźne objawy 
obserwujemy dopiero w podwyŜszonej temperaturze. 

� Metale A i B reagują z siarczanem(VI) miedzi(II). 
� Metal C nie reaguje z wodą i nie reaguje z siarczanem(VI) miedzi(II) 

a. Ustal, które metale oznaczono literami A, B, C, D. 

A. ........................................  B. ............................................. 

C. ........................................  D. ............................................ 

b. Opisz obserwacje towarzyszące reakcjom zachodzącym po wprowadzeniu: 
1. Metalu D do naczynia z wodą. 
2. Metalu A do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). 
 
1. ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

c. Zapisz cząsteczkowe równania reakcji:  
1. Metalu D z wodą. 
2. Metalu A z siarczanem(VI) miedzi(II). 

 
1. ................................................................................................................................................... 

 

2. .................................................................................................................................................. 

II.  Związki pewnego metalu stosowane są jako środek leczniczy w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów. Jeden atom tego metalu ma masę równą 3,27·10-22 grama. Ustal w oparciu 
o odpowiednie obliczenia, o jaki metal chodzi. Podaj jego nazwę. 
 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa metalu:  
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Zadanie 4.(8 pkt) 
Redukując 0,6 mola tlenku pewnego metalu o wzorze EO2 zuŜyto 4,82·1023 atomów glinu. 
Otrzymano 33 gramy czystego metalu (E) i tlenek glinu.  

a. Oblicz masę tlenku glinu, który powstał podczas tej reakcji. 
b. Ustal, w oparciu o odpowiednie obliczenia, jaki metal otrzymano w procesie redukcji 

i zapisz wzór redukowanego tlenku.  
c. Zapisz równanie reakcji redukcji opisanego tlenku glinem. 

 
 
Zadanie 4a. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź : 

Zadanie 4b. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór tlenku: 

 
Zadanie 4c. 
Równanie reakcji:  
  
 
.....................................................................................................................................................
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Zadanie 5.(12 pkt) 
PoniŜej przedstawiono schemat czterech reakcji chemicznych oznaczonych cyframi I - IV. 
W schemacie tym literami A, B, D, E, G, X, Y, Z oznaczono umownie pewne substancje 
chemiczne. RóŜne litery odpowiadają róŜnym substancjom chemicznym. 
 
I. A   +  X   →    B  
II.  B   +  Y   →    D 
III.  E   +  Y  →UV   D   +  Z  
 
                         ogrzewanie, katalizator 

IV . D                              G  +  Z 
 

� Substancje oznaczone w równaniach literami A, B, D, E, G, X, Y, Z mogą zawierać 
wyłącznie atomy wodoru, węgla i chloru i mogą być zbudowane z atomów jednego 
lub dwóch lub trzech wymienionych pierwiastków. 

� Substancje oznaczone literami A, B, D, E, G są związkami organicznymi. 
� Związek chemiczny A moŜna otrzymać w reakcji karbidu (węgliku wapnia) z wodą. 

Cząsteczki tego związku zawierają dwa atomy węgla połączone potrójnym 
wiązaniem.  

� Równanie „IV” przedstawia reakcję analizy. 
 

Korzystając z powyŜszych informacji: 
a. Ustal, jakie związki chemiczne kryją się pod literami A, B,  D, E, G. Podaj ich nazwy 

i wzory strukturalne. 
Ustal, jakie substancje kryją się pod literami X, Y, Z. Podaj ich nazwy i wzory  
sumaryczne. 

 
A B D E 

G X Y Z 

 
b. Zapisz równanie reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą „IV”. Zastosuj wzory półstrukturalne 
związków organicznych. 
 
 
 
 
. .................................................................................................................................................. 
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c. Wśród reakcji oznaczonych cyframi I - IV wskaŜ te, które naleŜą do reakcji przyłączania. 
Wpisz znak „X” w odpowiednich kratkach.  
 

 
      Reakcja I.  Reakcja II.        Reakcja III.  Reakcja IV. 

 
d. Wśród związków chemicznych oznaczonych w zadaniu literami A, B, D, E, G wskaŜ te, 
które powodują odbarwienie wody bromowej. Podaj ich oznaczenia literowe.  

 
................................................................................................................................................. 
 
 

e. Anulowane. 
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Brudnopis 


