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Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Kwiecień 2017

Egzamin maturalny z chemii dla klasy 2
Poziom rozszerzony

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 22 strony. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.

3. Przeczytaj uważnie wszystkie zadania.

4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz 
czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.

6. Możesz wykorzystać brudnopis. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 

7. Możesz korzystać z kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 180 minut. 

9. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 60 punktów.

Powodzenia!
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zadanie 1. (0–1)
Dlaczego wodę zbierającą się na pokrywce od garnka w czasie gotowania ziemniaków można 
nazwać wodą destylowaną? 
uzupełnij poniższe zdania. podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym 
nawiasie.
Podczas gotowania ziemniaków, pod wpływem energii cieplnej pochodzącej ze spalania gazu 
lub energii elektrycznej, roztwór wody i soli kuchennej, w której są zanurzone ziemniaki, ulega 
(odparowaniu / skropleniu). Substancje stałe (ulegają / nie ulegają) odparowaniu razem z wodą. 
Na chłodnej pokrywce od garnka woda się skrapla. (Nie ma w niej rozpuszczonych żadnych  
soli / Są w niej rozpuszczone sole), dlatego można powiedzieć, że jest to woda destylowana.

zadanie 2. (0–1)
Badano właściwości pewnego gazu. zaznacz zdanie, które opisuje obserwację.
a. Gaz jest palny.
B. Zachodziła reakcja chemiczna.
c. W cieczy pojawiły się pęcherzyki gazu.
D. Reakcja, podczas której powstał gaz, jest egzotermiczna. 

zadanie 3. (0–1)
zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Płyny to nazwa określająca ciecze i gazy. Wspólną cechą płynów jest
a. własna objętość.
B. brak własnego kształtu.
c. powierzchnia swobodna.
D. wypełnianie całej objętości naczynia. 

zadanie 4. (0–1)
Liczba atomowa baru wynosi 56, a liczba masowa jednego z jego izotopów wynosi 135.
Określ, z ilu elektronów, protonów, neutronów i nukleonów składa się kation Ba2+. Wpisz 
właściwe liczby.

Liczba elektronów: ……………

Liczba protonów: ……………

Liczba neutronów: ……………

Liczba nukleonów: ……………

zadanie 5. (0–2)
Poniżej podano stwierdzenia dotyczące izotopów tego samego pierwiastka. 
uzupełnij poniższe zdania. podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym 
nawiasie.
1. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą (atomową / masową).
2. Izotopy danego pierwiastka chemicznego mają (taką samą / różną) liczbę protonów oraz 

(taką samą / różną) liczbę neutronów w jądrze atomowym.
3. Liczba nukleonów w poszczególnych izotopach danego pierwiastka jest (różna / taka sama). 
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zadanie 6. (0–1)
Poniżej przedstawiono konfigurację elektronową trzech atomów w stanie podstawowym. 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. zaznacz p, jeśli informacja jest prawdziwa, lub 
F – jeśli jest fałszywa.
pierwiastek I: 1s22s22p1

pierwiastek II: [Ne]3s23p2

pierwiastek III: 1   2   2   

1 Pierwiastki I–III są niemetalami. p F

2 Pierwiastki I–III należą do jednego bloku energetycznego. p F

3 Elektrony walencyjne atomów pierwiastków I–III są opisane orbitalami 
typu p. p F

4 Elektrony atomów ostatniej powłoki opisane orbitalem typu p u wszystkich 
atomów I–III są niesparowane. p F

zadanie 7. (0–2)
Głównym składnikiem barwnika zwanego purpurą antyczną, stosowaną w starożytności 
do barwienia tkanin, jest związek o masie molowej 420 g/mol i wzorze C16H8ZN2O2, gdzie 
Z oznacza atomy bromu. 
Oblicz, ile atomów bromu znajduje się w 140 g związku.
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zadanie 8. (0–2)
Związek, którego wzór Lewisa przedstawiono poniżej, stanowi składnik szybkoschnącego kleju 
uniwersalnego.

— ——— — — — ——

— —

—
—

—— —

N

C H

CC C O C HH

H H

O

uzupełnij tabelę. zapisz, ile jest poszczególnych rodzajów wiązań w przedstawionym 
związku.

Wiązania σ Wiązania π
C–C C–H C–O C–N C–C C–H C–O C–N

zadanie 9. (0–1)
Do trzech probówek z identyczną objętością wody o jednakowej temperaturze dodano kawałki 
metali: sodu, potasu i wapnia uformowane w drut o takiej samej masie.

Na

termometr

woda

K

termometr

woda

Ca

termometr

woda

Probówka I  Probówka II  Probówka III

Które ze stwierdzeń opisuje poprawnie wynik doświadczenia? 
zaznacz poprawną odpowiedź. 
a. Temperatura w probówce I wzrosła bardziej niż w probówce II.
B. Reakcja w probówce III zaszła szybciej niż w probówce II.
c. Czas, w którym roztworzył się metal, był najkrótszy w probówce II.
D. We wszystkich reakcjach otrzymano taką samą ilość wodoru.
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zadanie 10. (0–2)
Rdza nie jest substancją prostą. Termin ten jest używany do opisania mieszaniny składającej się 
z uwodnionych tlenków i wodorotlenków żelaza. Zazwyczaj dominującymi składnikami rdzy są 
Fe2O3 · n H2O oraz Fe(OH)3. Żelazo tworzy również tlenek i wodorotlenek na drugim stopniu 
utlenienia. 
Wyjaśnij, dlaczego w rdzy przeważa żelazo na trzecim stopniu utlenienia. 
Odpowiedź uzasadnij, wykorzystując skrócony zapis konfiguracji elektronowych dwóch 
charakterystycznych jonów: Fe2+ oraz Fe3+.

Konfiguracja jonu Fe2+

Konfiguracja jonu Fe3+

Uzasadnienie:
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zadanie 11. 
Uczniowie na zajęciach koła chemicznego projektowali przestrzenne modele cząsteczek 
z użyciem oprogramowania chemicznego. Poniżej pokazano modele cząsteczki amoniaku, jakie 
otrzymali. Na jednym z modeli oznaczono wartość kąta między wiązaniami w NH3, a na drugim 
– cząstkowe momenty dipolowe w cząsteczce NH3.

107,8°

zadanie 11.1. (0–1)
narysuj wzór elektronowy nH3. 

zadanie 11.2. (0–1)
Określ typ hybrydyzacji atomu azotu w cząsteczce nH3. 
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zadanie 11.3. (0–1)
Określ kształt cząsteczki nH3. 

zadanie 11.4. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego kąt między wiązaniami ma wartość podaną na modelu. Załóż, że 
uczniowie nie popełnili błędu.

zadanie 11.5. (0–1)
na modelu kulkowo-pręcikowym cząsteczki nH3 narysuj i odpowiednio oznacz wektor 
wypadkowego momentu dipolowego. 
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zadanie 12. (0–3)
Do probówki A wlano do połowy objętości wodę destylowaną, a następnie dodano 0,5 g 
sodu. Otrzymany w reakcji wodór zbierano w warunkach normalnych w cylindrze B, którego 
pojemność wynosiła 200 cm3 (patrz: rysunek poniżej). 
czy wodór otrzymany w reakcji wyprze całą wodę  z cylindra B, przy założeniu 75% 
wydajności reakcji? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami. 

Na

H2O

woda
wodór

Na

A B

woda

Obliczenia:

zadanie 13. (0–2)
Nadwęglan sodu Na2CO3 · 1,5 H2O2 jest popularnym składnikiem tabletek do zmywarek 
i proszków do prania. Nadwęglan sodu rozpada się w wodzie na węglan sodu i nadtlenek wodoru 
(H2O2). Nadtlenek wodoru z kolei ulega rozkładowi do wody i tlenu. Obie reakcje napisano 
poniżej.
1. Na2CO3 · 1,5 H2O2 → Na2CO3 + 1,5 H2O2

2. 2 H2O2  → 2 H2O + O2

Na opakowaniu dostępnego w sklepie internetowym nadwęglanu sodu napisano, że: […] 
z pojedynczej dawki nadwęglanu sodu otrzymuje się przynajmniej 20% aktywnego tlenu.
Wykonaj niezbędne obliczenia i napisz, czy informacje umieszczone przez producenta na 
opakowaniu nadwęglanu sodu są prawdziwe. 
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zadanie 14.
Poniżej przedstawiono instrukcję przeprowadzenia pewnego doświadczenia. Użyto reagentów 
w ilościach stechiometrycznych.

zmieszanie w zlewce roztworu CaCl2 i roztworu 
Zn(NO3)2 oraz wymieszanie bagietką

dodanie do zlewki Na2CO3 i ponowne 
wymieszanie bagietką

przesączenie

etap 1

etap 2

etap 3

zadanie 14.1. (0–1)
napisz, jakie jony będą obecne w roztworze w pierwszym etapie doświadczenia.

zadanie 14.2. (0–1)
napisz równania reakcji w postaci jonowej skróconej, które zajdą w pierwszym i drugim 
etapie doświadczenia, lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.
Etap 1 

Etap 2
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zadanie 14.3. (0–1)
podaj nazwy systematyczne związków, które zostaną na sączku w trzecim etapie 
doświadczenia.

zadanie 14.4. (0–1)
Jakie jony będą obecne w przesączu w trzecim etapie doświadczenia?

zadanie 15. (0–1)
W roku 1848 została opracowana technologia masowej produkcji papieru ze ścieru drzewnego. 
Elementem spajającym poszczególne włókna w papierze był klej kalafoniowy oraz siarczan(VI)  
glinu. Po latach okazało się, że użycie soli glinu w roli wypełniacza wywołało ujemny skutek. 
Kationy glinu reagują z cząsteczkami wody, czego produktem, oprócz kationów hydroksyglinu, 
są kationy H3O+, które reagują z papierem, powodując, że staje się on bardzo kruchy i żółknie. 
zapisz reakcję kationów glinu z wodą.
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zadanie 16.
Do 150 g wody destylowanej o temperaturze 25°C wsypano 60 g chlorku baru i dokładnie 
wymieszano. Wykres przedstawia rozpuszczalność chlorku baru w wodzie.
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zadanie 16.1. (0–1)
czy cały chlorek baru się rozpuścił? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

zadanie 16.2. (0–1)
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
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zadanie 16.3. (0–1)
Jaki był odczyn otrzymanego roztworu? uzasadnij odpowiedź.

zadanie 17. (0–1)
Imidakloprid jest powszechnie stosowanym w rolnictwie związkiem owadobójczym. Preparat 
przeciw muchom sprzedawany w sklepie zawiera 10% imidaklopridu. Na ulotce preparatu 
zamieszczono następującą informację: Przy niewielkim nasileniu inwazji należy przygotować 
roztwór, stosując 250 g preparatu na 2 l wody. 

Oblicz stężenie procentowe imidaklopridu w tak przygotowanym roztworze. podaj odpowiedź 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Gęstość wody przyjmij za równą 1

3

g
cm

.

zadanie 18.
Słynne płótno „Słoneczniki” Wincentego Van Gogha, powstałe w XIX wieku, w momencie 
malowania prezentowało się w bardziej intensywnych odcieniach żółtego niż to znane obecnie. 
Van Gogh używał chromianu(VI) ołowiu(II)  (tzw. żółcieni chromowej). Przyczyną zmiany 
barwy kwiatów jest zmiana stopnia utleniania chromu w barwniku, który w połączeniu 
z utlenionym olejem dał kolor brunatny.

zadanie 18.1. (0–1)
Dokończ zdanie. zaznacz poprawną odpowiedź a albo B i jej uzasadnienie 1 albo 2.
Zmiana barwy kwiatów na obrazie jest spowodowana tym, że chrom uległ

a. reakcji redukcji,
ponieważ

1. podwyższył swój stopień utlenienia.

B. reakcji utlenienia, 2. obniżył swój stopień utlenienia.
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zadanie 18.2. (0–1)
Chromian(VI) ołowiu(II) jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i można go otrzymać w 
wyniku reakcji chromianu(VI) potasu z azotanem(V) ołowiu(II).
napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej. 
Równanie reakcji w postaci cząsteczkowej:

Równanie reakcji w postaci jonowej:

Równanie reakcji w postaci jonowej skróconej:

zadanie 19.
Podchloryn sodu NaClO jest często stosowany w wybielaczach do tkanin oraz w produktach 
służących do czyszczenia sanitariatów. Wzór podchlorynu sodu można zapisać jako:

+
O

Na
Cl

−
 
 
  

—

zadanie 19.1. (0–1)
uzupełnij poniższe zdania. podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym 
nawiasie.
1. W NaClO chlor znajduje się na nietypowym (+1 / –1 / +2 / –2) stopniu utlenienia.
2. Dzięki temu może inaktywować wirusy i zabijać bakterie jako czynnik (utleniający /

redukujący).
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zadanie 19.2. (0–1)
Na opakowaniu produktu czyszczącego zawierającego jako składniki aktywne podchloryn sodu 
i wodorotlenek sodu znajduje się ostrzeżenie: Nie mieszać z innymi produktami. W kontakcie 
z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
W produkcie zawierającym NaClO i NaOH zachodzi reakcja równowagowa:
ClO– + Cl– ⇄ Cl2 + OH–

uzasadnij, stosując regułę przekory Le chateliera, dlaczego dodanie substancji o pH < 7 
powoduje, że taki produkt w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

zadanie 20. (0–3) 
Do barwienia ceramiki wykorzystuje się między innymi azotan(V) miedzi(II). Można go 
otrzymać w reakcji tlenku miedzi(I) z kwasem azotowym(V). Schemat tej reakcji:

__Cu2O + __HNO3  __Cu(NO3)2 + __NO+ __H2O

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji. 
zastosuj metodę bilansu elektronowego.
Bilans elektronowy:

Współczynniki w równaniu reakcji:

__ Cu2O + __HNO3  __Cu(NO3)2 + __NO + __H2O
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zadanie 21.
Równowaga syntezy tlenku azotu(I) z pierwiastków wyraża się równaniem:

2 N2(g) + O2(g) ⇄ 2 N2O(g), dla której ∆H = 82,0 kJ
mol

Źródło: Joanna Sawicka i in., Tablice chemiczne, PODKOWA, Gdańsk 2002.  

zadanie 21.1. (0–1)
Oceń, w jaki sposób zmiana parametrów reakcji wpłynie na szybkość reakcji otrzymywania 
tlenku azotu(i). zaznacz poprawne odpowiedzi.

zmiana warunków reakcji Szybkość reakcji

podwyższenie temperatury wzrośnie / nie zmieni się / zmaleje

podwyższenie ciśnienia wzrośnie / nie zmieni się / zmaleje

zadanie 21.2. (0–1)
Jak przesunie się równowaga reakcji, jeżeli zostaną wprowadzone zmiany warunków reakcji? 
podkreśl poprawne odpowiedzi.

zmiana warunków reakcji przesunięcie stanu równowagi

podwyższenie temperatury w lewo (w stronę substratów) /  
w prawo (w stronę produktów)

podwyższenie ciśnienia w lewo (w stronę substratów) /  
w prawo (w stronę produktów)

dodanie azotu w lewo (w stronę substratów) /  
w prawo (w stronę produktów)

zadanie 21.3. (0–1)
Syntezę tlenku azotu(I) przeprowadzono w zbiorniku o objętości 100 dm3. W jaki sposób 
zmieniła się szybkość reakcji, gdy połączono ten zbiornik z drugim takim samym, ale pustym 
zbiornikiem, w warunkach izotermicznych (bez zmiany temperatury)? 
uzupełnij poniższe zdanie. podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym 
nawiasie.
Szybkość reakcji (wzrosła / nie zmieniła się / zmalała), ponieważ ciśnienie gazów (wzrosło / nie 
zmieniło się / zmalało) i objętość gazów (wzrosła / nie zmieniła się / zmalała).

zadanie 22. (0–1) 
podkreśl nazwy wszystkich metali bardziej aktywnych od żelaza.

potas, kadm, chrom, bizmut, miedź, sód, rtęć, cyna
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zadanie 23. (0–1)
Na diagramie przedstawiono typowe reakcje chemiczne charakterystyczne dla pierwiastka 13. 
grupy układu okresowego – talu (Tl). 

Tl
H2SO4 HCl

Cl2

Tl2O3

Tl2SO4

TlOH

TlCl

TlCl3

ogrzewanieOH–spalanieO2

Które ze stwierdzeń dotyczących talu wynikają z powyższego schematu reakcji? zaznacz T, 
jeśli stwierdzenie wynika ze schematu, lub n – jeśli nie wynika.

1. Tal w związkach występuje tylko na +III oraz +I stopniu utlenienia. T n

2. Tal ma właściwości amfoteryczne. T n

3. Tal na +III stopniu utlenienia może być i reduktorem, i utleniaczem. T n

4. W reakcji otrzymywania TlOH z Tl2SO4 nie zmienia się stopień utlenienia 
talu. T n

zadanie 24.
Przeprowadzono doświadczenie, którego stan początkowy ilustruje poniższy schemat.

Na

I

HCl (rozcieńczony)

Cu

II

HNO3 (stężony)

Cu

III

HNO3 (rozcieńczony)

zadanie 24.1. (0–1)
przeanalizuj schemat doświadczenia, a następnie zaznacz, w których probówkach produktem 
reakcji będzie gaz.

numer probówki czy produktem reakcji będzie gaz?

I tak / nie

II tak / nie

III tak / nie
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zadanie 24.2. (0–1)
przeanalizuj schemat doświadczenia, a następnie zaznacz, w których probówkach produktem 
reakcji będzie wodór.

numer probówki czy produktem reakcji będzie wodór?
I tak / nie
II tak / nie
III tak / nie

zadanie 24.3. (0–3)
napisz równania reakcji, jakie zaszły w probówkach, lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Probówka I

Probówka II

Probówka III
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zadanie 25.
Do każdej z czterech probówek z wodą destylowaną wsypano szczyptę jednej z soli: węglanu 
sodu, siarczku sodu, chlorku sodu, chlorku miedzi(II) i wymieszano zawartość probówek. 
Następnie zbadano odczyn roztworów za pomocą fenoloftaleiny i oranżu metylowego. 
Obserwacje zapisano w tabeli poniżej.

numer probówki Fenoloftaleina Oranż metylowy
I różowa pomarańczowy
II bezbarwna pomarańczowy
III różowa pomarańczowy
IV bezbarwna czerwony

zadanie 25.1. (0–1)
Jaki był odczyn roztworu w każdej probówce?

numer probówki Odczyn roztworu

I

II

III

IV

zadanie 25.2. (0–1)
przeanalizuj obserwacje z doświadczenia, a następnie zaznacz poprawne dokończenie 
zdania.
Chlorek miedzi(II) znajdował się 
a. w probówce I. B. w probówce II. c. w probówce III. D. w probówce IV.

zadanie 25.3. (0–1)
napisz równanie reakcji hydrolizy, które zachodzi w probówce nr i.

zadanie 26. (0–1)
zaznacz, która z wymienionych poniżej substancji może odpowiadać za tzw. twardość 
nieprzemijającą wody.
a. NaCl B. C6H12O6 c. MgSO4 D. K2CO3
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zadanie 27. (0–1)
Na bardzo czystych obszarach woda deszczowa może być uznana za wodę destylowaną. Inaczej 
jest w przypadku obszarów zurbanizowanych. 
napisz wzory trzech substancji, które obok cO2 mogą powodować obniżenie pH wody 
deszczowej spadającej w miastach.

zadanie 28. (0–1)
Kiedy woda deszczowa przesącza się przez kolejne warstwy gleby, rozpuszcza niektóre substancje 
w niej zawarte. Jedną z tych substancji, bardzo często występującą w glebie, jest węglan wapnia. 
Reakcja węglanu wapnia z wodą deszczową zawierającą CO2 jest egzoenergetyczna.
CaCO3 + H2O + CO2 ⇄ Ca2+ + 2 HCO3

–     ∆H < 0
Wyjaśnij, dlaczego w pralce na elementach grzewczych osadza się kamień w postaci osadu.

zadanie 29. (0–1)
Woda deszczowa ma naturalnie odczyn lekko kwasowy ze względu na obecny w atmosferze 
ziemskiej dwutlenek węgla. W każdej kropli deszczu zachodzi reakcja równowagowa opisana 
równaniem:
H2O + CO2 ⇄ HCO3

– + H+ ⇄ H2CO3
W wyniku rozwoju gospodarczego stopniowo wzrasta ilość dwutlenku węgla w atmosferze 
ziemskiej. 
Opisana sytuacja negatywnie wpływa na zabytki kultury wykonane z marmuru poddawane 
wpływom atmosfery. 
zapisz równanie reakcji chemicznej w postaci jonowej skróconej, uzasadniające negatywny 
wpływ wody deszczowej zawierającej dwutlenek węgla na rzeźby wykonane z marmuru.
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zadanie 30. (0–2)
Miarą twardości ogólnej wody jest ilość miligramów CaCO3 w jednym dm3 wody. Twardość 
wody można wyrażać w różnych skalach, np. w milivalach na litr (mval/l), przy czym  
1 mval = 0,5 milimoli jonów Ca2+.
Analiza wody pobranej z ujęcia znajdującego się w Janowie dała wynik 4,2 mval/l.
Wykonaj niezbędne obliczenia i zaznacz, w którym z przedziałów twardości znajduje się 
woda pobrana z ujęcia w Janowie.

a. bardzo miękka, < 75 mg CaCO3/dm3

B. miękka, 75–150 mg CaCO3/dm3

c. średnio twarda, 150–300 mg CaCO3/dm3

D. twarda, 300–500 mg CaCO3/dm3

e. bardzo twarda, > 500 mg CaCO3/dm3

zadanie 31. (0–1)
Do zlewki o pojemności 100 cm3 wlano 70 cm3 czystej wody, kilka kropel oranżu metylowego, 
a następnie dodano 20 g suchego lodu.
Zaobserwowano zmianę barwy roztworu z pomarańczowego na czerwony.
Wyjaśnij, co było przyczyną zmiany barwy roztworu.


