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V Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów 

 
  Etap II (rejonowy)  1 lutego 2007 roku    

 
Poniżej podano treść sześciu zadań problemowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 81 punktów. Rozwiązując zadania 

rachunkowe pamiętaj o przedstawieniu toku rozumowania. Jeśli się pomylisz i nie chcesz, aby jakaś część rozwiązania została uznana 

za odpowiedź, wyraźnie ją przekreśl. W trakcie Konkursu możesz korzystać wyłącznie z tablic dołączonych do zestawu zadań               

i prostego kalkulatora. Punktowane są tylko równania reakcji poprawnie uzgodnione. Nie używaj korektora. Pamiętaj, aby opisując 

obserwacje w doświadczeniach, nie zastępować ich wnioskami. Wykonując obliczenia, nie zapominaj o jednostkach.  

Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań! 

Czas pracy: 120 minut 
 

Zadanie I (18 punktów) 

Poniżej podano informacje dotyczące trzech różnych węglowodorów: 

• Węglowodór pierwszy(1) jest związkiem łańcuchowym, dla którego stosunek molowy węgla do wodoru wynosi 3 : 8. 

• Węglowodór drugi(2) jest homologiem etynu. Gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 2,41 g/dm3.          

W cząsteczce tego związku jeden (i tylko jeden) z atomów węgla połączony jest z dwoma atomami wodoru. 

• Węglowodór trzeci(3) jest łańcuchowym węglowodorem nienasyconym o masie molowej równej 70 g/mol. Stosunek 

masowy węgla do wodoru w tym związku wynosi 6 : 1. Jest to izomer trans (jeden z dwóch izomerów 

geometrycznych).  

1. Określ wzory sumaryczne wszystkich trzech węglowodorów przedstawiając swój tok rozumowania. 

2. Narysuj wzory półstrukturalne tych związków (w przypadku węglowodoru nr 3 uwzględnij opisany  w informacji 

typ izomerii) oraz podaj ich nazwy systematyczne. 

3. Używając wzorów półstrukturalnych, zapisz równanie reakcji węglowodoru nr 2 z chlorowodorem, jeśli 

wiadomo, że w reakcji tej stosunek molowy węglowodoru do chlorowodoru wynosił 1 : 1 . Podaj systematyczną 

nazwę produktu tej reakcji oraz określ jej typ. 

4. W jakim stosunku masowym przereagował węglowodór nr 3 z tlenem, jeśli jednym z produktów tej reakcji jest 

bezbarwny gaz o gęstości mniejszej od gęstości powietrza? Zapisz równanie tej reakcji. 

5. Węglowodór pierwszy i drugi są w temperaturze pokojowej bezbarwnymi gazami. Podaj jakiego odczynnika 

należałoby użyć, aby rozróżnić te związki. Opisz obserwacje, jakie towarzyszyłyby przebiegowi tego 

doświadczenia. 

 

Zadanie II (17 punktów) 

Zapoznaj się z opisem przebiegu dwóch doświadczeń chemicznych, jakie wykonano z udziałem czterech metali: 

miedzi, potasu, srebra, magnezu i na tej podstawie wykonaj poniższe polecenia. 

 

Doświadczenie 1 

Do czterech naczyń z zimną wodą wrzucono po kawałku każdego z wymienionych metali.  
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Obserwacje:  

W naczyniu I zauważono bardzo szybkie wydzielanie się pęcherzyków bezbarwnego gazu, a w pozostałych naczyniach nie 

zaobserwowano objawów reakcji.  

 

W celu identyfikacji metali, ogrzano wodę w tych naczyniach, w których nie zauważono wcześniej przebiegu reakcji. 

Obserwacje:  

Powolne wydzielanie się pęcherzyków gazu zauważono teraz w naczyniu nr III, w pozostałych naczyniach nadal zmian 

nie było. 

 

Doświadczenie II 

Do roztworów azotanu(V) srebra zanurzono kawałki metalu 2  i  metalu 4  zgodnie z poniższymi rysunkami. 
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Obserwacje:  

W naczyniu I zauważono stopniową zmianę barwy roztworu na niebieską oraz pokrycie się metalu 2 ciemnym nalotem.   

W naczyniu II nie zauważono zmian. 

1. Dokonaj identyfikacji tych metali, przypisując ich symbolom lub nazwom odpowiednie numery. 

2. 9,4 g tlenku metalu 1 wrzucono do 90,6 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. 

3. Przedstaw zachowanie metalu 2 i metalu 3 wobec HCl(aq), zapisując równanie jonowe odpowiedniej reakcji lub 

zaznaczając, że reakcja nie zachodzi.  

4. Zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej, równanie reakcji metalu nr 4 z rozcieńczonym 

roztworem kwasu azotowego(V), wiedząc, że w reakcji tej wydziela się bezbarwny gaz. Równanie tej reakcji 

uzgodnij metodą bilansu elektronowego, wskaż również utleniacz i reduktor. 

 

Zadanie III  (17 punktów) 

Pewien pierwiastek chemiczny w stanie wolnym jest głównym składnikiem atmosfery otaczającej kulę ziemską. Po raz 

pierwszy został skroplony i zestalony w roku 1883 przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. 

Masa cząsteczkowa tego gazu wynosi 28 u. 

1. Podaj nazwę zidentyfikowanego pierwiastka. 

W wysokiej temperaturze, w bezpośredniej reakcji tego pierwiastka z tlenem powstaje tlenek A o masie mola równej 30 g, 

zawierający 53,33% masowych tlenu. Po zmieszaniu tego tlenku z nadmiarem tlenu natychmiast zachodzi reakcja 

polegająca między innymi na utlenieniu tytułowego pierwiastka, w wyniku czego w powstałym związku B  występuje on 

na IV stopniu utlenienia. Związek B jest gazem o brunatnoczerwonej barwie, wprowadzony do wody, daje dwa związki; D 

i E, których wodne roztwory powodują zmianę barwy oranżu metylowego z żółtopomarańczowej na czerwoną. W skład 

związków D i E wchodzą między innymi tytułowy pierwiastek i tlen. W związku D zidentyfikowany przez Ciebie  

pierwiastek występuje na V stopniu utlenienia. Związek E jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi na związek D, wodę       

i związek A. Stosunek molowy E : D : H2O : A  w tej reakcji wynosi odpowiednio 3 : 1 : 1 : 2. 

2. Korzystając z powyższych informacji oraz dokonując odpowiednich obliczeń zidentyfikuj substancje A, B, D, E 

podając ich wzory oraz systematyczne nazwy. 
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3. Zapisz równania wszystkich czterech reakcji. Równanie reakcji związku B z wodą uzgodnij metodą bilansu 

elektronowego. Wskaż utleniacz i reduktor w tej reakcji. 

4. Oblicz, jaka objętość gazu A (w przeliczeniu na warunki normalne) powstanie w reakcji  rozkładu 4,7 g    

związku E. 

 

Zadanie IV (13 punktów) 

W 1 molu pewnego węglowodoru znajduje się 3,01·1024 atomów węgla i 7,224·1024 atomów wodoru. 

1. Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń, wzór sumaryczny tego węglowodoru. 

2. Narysuj półstrukturalne wzory wszystkich izomerów o tym wzorze sumarycznym i podaj ich systematyczne 

nazwy. 

3. Węglowodór ten spalono w nadmiarze tlenu, a jeden z produktów tej reakcji przepuszczono przez wodę wapienną 

wskutek czego powstało 5 g osadu. Oblicz, ile gramów węglowodoru spalono. 

 

Zadanie V (5 punktów) 

Pewien pierwiastek chemiczny oznaczony literą M jest bardzo aktywnym chemicznie metalem. Reaguje gwałtownie 

między innymi z wodą i tlenem, dlatego też przechowywany jest pod warstwą nafty. Pierwiastek M w związkach 

chemicznych występuje tylko na II stopniu utlenienia. W reakcji 27,46 g pierwiastka M z wodą powstaje (w przeliczeniu 

na warunki normalne) 4,48 dm3 wodoru. 

1. Używając dla tego pierwiastka symbolu M, zapisz równanie jego reakcji z wodą. 

2. Ustal w oparciu o odpowiednie obliczenia, masę molową pierwiastka M. 

3. Podaj jego nazwę oraz symbol chemiczny. 

4. Zaproponuj wzory chemiczne związków pierwiastka M z wodorem i fluorem, wiedząc, że są to związki typu soli, 

a stopnie utlenienia wodoru i fluoru w tych związkach są równe -I.  

 

Zadanie VI (11 punktów) 

Zmieszano ze sobą: 

• 30 cm3 roztworu  chlorku żelaza(III), w którym stężenie molowe jonów chlorkowych wynosi 1 mol/dm3  

• 10 g roztworu chlorku magnezu o stężeniu procentowym jonów chlorkowych wynoszącym 14,2% 

• 20 cm3 roztworu chlorku potasu zawierającego 0,02 mola jonów chlorkowych. 

Powstały roztwór uzupełniono wodą do objętości 200 cm3.  

Wykonaj poniższe polecenia, pamiętając, że dotyczą one powstałego, w opisany sposób, roztworu. 

1. Oblicz stężenie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze. 

2. Oblicz, ile cm3 roztworu AgNO3, o stężeniu jonów srebra równym 0,3 mol/dm3, należałoby dodać do powstałego 

roztworu, by praktycznie całkowicie wytrącić znajdujące się w nim jony chlorkowe. 

3. Opierając się na danych w tablicy rozpuszczalności, przedstaw opis doświadczenia chemicznego, w wyniku 

którego z roztworu, o którym jest mowa w informacji wprowadzającej, zostaną wytrącone jedynie jony 

żelaza(III).                                                                                                                                                                

Opis doświadczenia powinien zawierać:  

a) czynności  w postaci schematycznego rysunku 

b) obserwacje 

c) równanie zachodzącej reakcji w formie jonowej skróconej 


