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          Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów 

 

ETAP II (rejonowy)  15 stycznia 2008 roku 

 
Poniżej podano treść pięciu zadań problemowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 50 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 1 (15 punktów) 

Dwa pierwiastki chemiczne A i E tworzą sole o wzorach sumarycznych ACO3 i ECO3, stanowiące składniki popularnych 

leków na nadkwasotę. Masa 6,02·1022 atomów cięższego z nich (E) wynosi 4,01 g. Liczba elektronów w kationie A2+ jest 

dwa razy mniejsza od liczby protonów w kationie E2+. 

1. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków. Przedstaw tok rozumowania. 

2. Określ typ wiązania występującego w EBr2(s). 

3. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji soli ACO3 z kwasem solnym; zaznacz w nawiasie (prawy 

indeks dolny) stan fizyczny substratów i produktów używając następujących oznaczeń: (g) – gaz, (l) – ciecz, (s) – 

ciało stałe, (aq) – roztwór wodny. 

4. Oblicz minimalną liczbę tabletek (każda o masie 2,50·102 mg) zawierających ECO3 (80,0 % mas.), którą 

powinien zażyć pacjent, by całkowicie zneutralizować nadmiar kwasu solnego o stężeniu 4,50·10-3 mol/dm3, 

obecny w 2,00 dm3 soku żołądkowego (należy założyć, że pacjent nie dzieli tabletek oraz że reakcja ECO3 

z kwasem solnym zachodzi z wydajnością 100 %). 

 

Zadanie 2 (7 punktów) 

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie Jana Brzechwy: „Ile ważą dwa [suche] kleksy w kajecie?” przygotowano 

atrament będący roztworem indygotyny w wodzie o stężeniu 6,44·10–3 mol/dm3. Ilość atramentu potrzebnego do zrobienia 

pojedynczego kleksa ustalono na podstawie utraty masy pióra – wyniosła ona 0,075 g. Odpowiedz na pytanie J. Brzechwy 

zakładając gęstość atramentu 1,0  g/cm3. 
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Zadanie 3 (13 punktów) 

W trzech ponumerowanych probówkach znajdują się związki organiczne.  

- Związek z probówki 1 jest homologiem propanu a zarazem izomerem metylopropanu. 

- Związek z probówki 2 jest węglowodorem nienasyconym. Gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi      

2,505 g/dm3. Jest to izomer cis. 

- Związek z probówki 3 zbudowany jest z atomów węgla, wodoru i tlenu. Spalanie 15,03 mg tego związku w nadmiarze 

tlenu daje 33,0 mg CO2 oraz 18,02 mg H2O. Związek ten można otrzymać w reakcji addycji wody do alkenu, którego 

cząsteczka zawiera tą samą liczbę atomów węgla, co cząsteczka szukanego związku. 

1. Podaj wzory sumaryczne wszystkich trzech związków. Przedstaw tok rozumowania. 

2. Narysuj wzory półstrukturalne tych związków i podaj ich nazwy systematyczne. 

3. Używając wzorów półstrukturalnych, zapisz równania reakcji izomeru położeniowego związku z probówki 2 z 

chlorem oraz z chlorowodorem. Podaj nazwy produktów oraz określ typ każdej z reakcji używając określenia 

charakterystycznego dla typów reakcji w chemii organicznej. 

 

Zadanie 4 (5 punktów) 

Przyporządkuj pierwszym częściom twierdzeń (I-V) wszystkie ich możliwe zakończenia (A-E). Każde z zakończeń może 

zostać przyporządkowane wielokrotnie. 

 

I. Jeżeli węglowodór odbarwia wodę bromową,  A.    to jest to reakcja przyłączenia czyli addycji.  

II.  Jeżeli produktem reakcji chlorowodoru z 

węglowodorem jest monochloropochodna 

alkilowa,  

 B.     to wzór tego węglowodoru można opisać 

wzorem CnH2n–2 

III.  Jeżeli w reakcji węglowodoru z bromem oprócz  

bromopochodnych powstaje dodatkowy produkt, 

 C.     to węglowodorem tym jest alken. 

IV.  Jeżeli w reakcji węglowodoru z bromem powstaje 

jeden produkt - tetrabromopochodna, 

 D.     to jest to dowolny węglowodór nienasycony. 

V. Jeżeli dany związek jest alkinem  E.       to jest to węglowodór nasycony. 
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Zadanie 5 (10 punktów) 

W celu porównania właściwości sodu i miedzi wykonano doświadczenia chemiczne z udziałem tych metali, 

wody  oraz rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego(V). Obserwacje zebrano w tabeli, zapomniano jednak 

wpisać wzory użytych związków oraz symbole metali – w ich miejsce wpisano jedynie litery A, B, D oraz E. 

 
 Symbol użytego metalu 
 

 
Wzór dodanego związku 

D E 

 
 

A 

 
Brak zmian 

 
Wydzielają się pęcherzyki 

bezbarwnego gazu, powstaje 
klarowny, bezbarwny roztwór. 

 
 

B 

 
Wydzielają się pęcherzyki 

bezbarwnego gazu, powstaje 
klarowny, niebieski roztwór. 

 
Wydzielają się pęcherzyki 

bezbarwnego gazu, powstaje 
klarowny, bezbarwny roztwór. 

 
 

1. Podaj nazwy substancji A, B, D oraz E. 

2. Zapisz równania zachodzących reakcji zgodnie z poniższymi poleceniami: 

a. Równanie reakcji zachodzącej między A i E w formie cząsteczkowej. 

b. Równanie reakcji zachodzącej między B i D zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej, uzgadniając je 

metodą bilansu elektronowego. Określ również dla tej reakcji utleniacz i reduktor. 

3. Odpowiedz na pytanie: „Jaka właściwość kwasu azotowego(V) zadecydowała o przebiegu reakcji tego kwasu  

z miedzią?” 

 

 


