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Informacja do zadañ 6. i 7.

Badano próbkê wody przemys³owej zawieraj¹cej jony Mg2+, Pb2+ oraz Al3+.

Zadanie 6. 1 p.

Korzystaj¹c z tabeli rozpuszczalnoœci, dobierz jedn¹ sól, której roztwór dodany do badanej próbki pozwoli usun¹æ

jony Pb2+ i Al3+ przy jednoczesnym pozostawieniu jonów Mg2+. Napisz wzór wybranej soli.

Wzór soli: ...........................................................................................................................................

Zadanie 7. 2 p.

Napisz w formie jonowej równania reakcji obrazuj¹ce usuwanie jonów Pb2+ i Al3+ z roztworu badanej próbki wody

przemys³owej za pomoc¹ odczynnika wybranego w zadaniu nr 6.

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

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

Informacja do zadañ 8. i 9.

W naczyniu o pojemnoœci 1 dm3 przeprowadzono reakcjê chlorowodoru z tlenem wed³ug równania:

4 HCl(g) + O2(g)
�
� 2 H2O(g) + 2 Cl2(g) �H < 0

Zadanie 8. 3 p.

Wiedz¹c, ¿e zmieszano 8 moli chlorowodoru ze stechiometryczn¹ iloœci¹ tlenu, a po dojœciu do stanu równowagi

uk³ad zawiera³ 3 mole chloru, oblicz iloœci moli pozosta³ych substancji w stanie równowagi oraz sta³¹ równowagi

powy¿szej reakcji.

Zadanie 9. 1 p.

Napisz, jak wzrost ciœnienia oraz wzrost temperatury wp³ywaj¹ na stan równowagi powy¿szej reakcji.

Wzrost ciœnienia ..................................................................................................................................

Wzrost temperatury .............................................................................................................................

ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Obliczenia:

OdpowiedŸ: .........................................................................................................................................



Zadanie 10. 2 p.
Zmieszano 10 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o stê¿eniu 0,02 mol/dm3 z roztworem chlorku sodu o takiej samej

objêtoœci i stê¿eniu. Oblicz iloczyn stê¿eñ kationów srebra i anionów chlorkowych w roztworze otrzymanym po

zmieszaniu roztworów wyjœciowych oraz na tej podstawie napisz, czy wytr¹ci³ siê osad chlorku srebra (iloczyn roz-

puszczalnoœci chlorku srebra w temperaturze 25°C wynosi 1,56 · 10–10).

Zadanie 11. 2 p.
Roztwór azotanu(V) wapnia poddano elektrolizie. Napisz równania reakcji elektrodowych wiedz¹c, ¿e zastoso-

wano elektrody platynowe.

Reakcja katodowa: ..............................................................................................................................

Reakcja anodowa: ...............................................................................................................................

Zadanie 12. 1 p.
Okreœl, jak zmienia siê pH roztworu w pobli¿u katody i w pobli¿u anody podczas trwania elektrolizy wodnego

roztworu azotanu(V) wapnia z wykorzystaniem elektrod platynowych. Wybierz poprawn¹ odpowiedŸ spoœród

nastêpuj¹cych: pozostaje bez zmian, roœnie, maleje.

pH roztworu w pobli¿u katody ...............................................................................................................

pH roztworu w pobli¿u anody ................................................................................................................

Zadanie 13. 3 p.
Przez elektrolizer zawieraj¹cy 190 cm3 roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stê¿eniu 1 mol/dm3 przepuszczono

pr¹d o natê¿eniu 5 A. Oblicz, ile godzin musi trwaæ elektroliza, aby ca³a miedŸ wydzieli³a siê z roztworu (sta³a

Faradaya F = 96500 C/mol).
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Obliczenia:

OdpowiedŸ: .........................................................................................................................................

Obliczenia:

OdpowiedŸ: .........................................................................................................................................
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Informacja do zadañ 14. i 15.

Wykonano doœwiadczenia przedstawione na poni¿szym rysunku, wykorzystuj¹c roztwory wodne substancji.

Zwi¹zki chemiczne dodawane do probówek zosta³y u¿yte w nadmiarze.

Zadanie 14. 3 p.
Zapisz przewidywane obserwacje.

Probówka I:.........................................................................................................................................

Probówka II: .......................................................................................................................................

Probówka III: .....................................................................................................................................

Zadanie 15. 2 p.
Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodz¹cych w probówkach II i III.

Probówka II: .......................................................................................................................................

Probówka III: .....................................................................................................................................

Zadanie 16. 1 p.
Uzupe³nij poni¿sz¹ tabelkê, wpisuj¹c stopieñ utlenienia wyró¿nionych atomów w podanych substancjach.

Cr2O7
2– CH3CH2OH CH3CHO

Stopieñ utlenienia

Zadanie 17. 2 p.
Stosuj¹c metodê bilansu elektronowego, dobierz wspó³czynniki stechiometryczne w poni¿szym równaniu.

.... Cr2O7
2– + .... CH3CH2OH + .... H+

� .... Cr3+ + .... CH3CHO + .... H2O

Bilans elektronowy: .............................................................................................................................

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

Zadanie 18. 3 p.
Poni¿sza tabela dotyczy iloœci substancji odmierzonych w warunkach normalnych. Uzupe³nij j¹, przyjmuj¹c, ¿e

gêstoœæ glinu wynosi 2,7 g/cm3, a wody 1 g/cm3.

Masa próbki Liczba moli Objêtoœæ Liczba atomów

Al 2,7 g 6,02·1022

H2O 1 mol 18 cm3

NH3 1,7 g 2,4·1023

ARKUSZE EGZAMINACYJNE



Zadanie 19. 1 p.
Przeprowadzono ca³kowite uwodornienie styrenu w temperaturze 100°C oraz pod ciœnieniem 10 MPa z wyko-

rzystaniem katalizatora niklowego.

Napisz wzór pó³strukturalny (grupowy) produktu ca³kowitego uwodornienia styrenu.

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

Zadanie 20. 2 p.
Kondensacj¹ aldolow¹ nazywamy reakcjê zwi¹zków karbonylowych przebiegaj¹c¹ wed³ug ogólnego schematu:

gdzie R1 , R2 , R3, R4, R5 to grupy wêglowodorowe lub atomy wodoru.

Dla aldehydów schemat przyjmuje postaæ:

Korzystaj¹c ze schematu, napisz wzór produktu reakcji kondensacji aldolowej dwóch cz¹steczek propanonu oraz

dwóch cz¹steczek etanalu.

Produkt kondensacji aldolowej propanonu: ..............................................................................................

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

Produkt kondensacji aldolowej etanalu: ..................................................................................................

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

Zadanie 21. 3 p.
Uzupe³nij poni¿sz¹ tabelê, wpisuj¹c odczyn wodnego roztworu podanych zwi¹zków chemicznych.

Metanol Etanolan sodu
Kwas

fosforowy(V)
Octan amonu

Chlorek
miedzi(II)

Odczyn wodnego roztworu

Zadanie 22. 3 p.
Uzasadnij odpowiedŸ dotycz¹c¹ odczynu roztworów kwasu fosforowego(V), octanu amonu (etanianu amonu) oraz

chlorku miedzi(II), wpisuj¹c odpowiednie równania reakcji w formie jonowej.

Równania reakcji

Kwas fosforowy(V)

Octan amonu (etanian amonu)

Chlorek miedzi(II)
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Zadanie 23. 2 p.
Zaproponuj doœwiadczenie, które pozwoli zidentyfikowaæ zawartoœæ dwóch nieopisanych probówek zawieraj¹cych

roztwory: w jednej etanolu, a w drugiej gliceryny (propano-1,2,3-triol). W tym celu wykonaj polecenia a) i b).

a) Wybierz odpowiedni odczynnik spoœród podanych poni¿ej.

� woda bromowa,

� œwie¿o sporz¹dzony wodorotlenek miedzi(II),

� roztwór chlorku ¿elaza(III),

� kwas solny.

Wybrany odczynnik …………………………………………………………………………….

b) Zapisz spodziewane obserwacje dla ka¿dej z probówek.

W probówce z etanolem .......................................................................................................................

W probówce z gliceryn¹ ........................................................................................................................

Informacja do zadañ 24. i 25.

Poni¿ej przedstawiono schemat reakcji organicznych:

Zadanie 24. 3 p.
Stosuj¹c wzory pó³strukturalne (grupowe) zwi¹zków organicznych, napisz równania trzech kolejnych reakcji

przebiegaj¹cych wed³ug powy¿szego schematu.

Równanie 1.: ......................................................................................................................................

Równanie 2.: ......................................................................................................................................

Równanie 3.: ......................................................................................................................................

Zadanie 25. 2 p.
Napisz wzory pó³strukturalne (grupowe) dwóch zwi¹zków bêd¹cych homologami zwi¹zku CH3COOCH2CH3, przy

czym jednego zawieraj¹cego 2 atomy wêgla (homolog I), a drugiego – trzy atomy wêgla (homolog II) oraz podaj

ich nazwy systematyczne.

Homolog I Homolog II

Wzór

Nazwa systematyczna

Zadanie 26. 1 p.
Do dwóch probówek zawieraj¹cych zasadê sodow¹ z fenoloftalein¹ w jednej oraz kwas solny z oran¿em metylo-

wym w drugiej dodano w nadmiarze metioninê. W obu probówkach nast¹pi³a zmiana zabarwienia wskaŸnika.

Na podstawie powy¿szego doœwiadczenia okreœl charakter chemiczny metioniny.

Metionina ma charakter chemiczny ........................................................................................................

ARKUSZE EGZAMINACYJNE

CaC2 etyn etanal X CH COOCH CH33 2
1 2

3

4Cu(OH) , T2



Informacja do zadañ 27. i 28.

Aminokwasy w roztworach wodnych wystêpuj¹ w formie jonu obojnaczego.

Metionina jest aminokwasem egzogennym o wzorze: .

Zadanie 27. 1 p.
Napisz wzór jonu obojnaczego metioniny.

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

Zadanie 28. 2 p.
Stosuj¹c wzory pó³strukturalne (grupowe), napisz w formie cz¹steczkowej równania reakcji metioniny z wodoro-

tlenkiem sodu oraz z kwasem solnym.

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

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

Informacja do zadañ 29. i 30.

Poni¿ej przedstawiono wzór pewnego tripeptydu.

Zadanie 29. 1 p.
W powy¿szym wzorze tripeptydu zaznacz gwiazdk¹ ka¿dy asymetryczny atom wêgla.

Zadanie 30. 2 p.
Stosuj¹c wzory pó³strukturalne, napisz wzory trzech aminokwasów, które powstan¹ w wyniku ca³kowitej hydrolizy

tego tripeptydu.

Zadanie 31. 1 p.
Poni¿ej przedstawiono fragment ³añcucha pewnego polimeru.

Napisz wzór pó³strukturalny (grupowy) zwi¹zku chemicznego bêd¹cego monomerem stosowanym do produkcji

powy¿szego polimeru oraz podaj nazwê tego monomeru.

Wzór pó³strukturalny (grupowy) monomeru: ...........................................................................................

Nazwa monomeru: ...............................................................................................................................

KONIEC ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
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