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Wypełnia uczeń

numer peSeL

Kod ucznia

Próbna Nowa Matura z WSiP 
Marzec 2014

Egzamin maturalny z chemii dla klasy 2
Poziom rozszerzony

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer 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 karty wybranych tablic chemicznych.

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 180 minut. 

9. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 50 punktów.

Powodzenia!
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zadanie 1. (0–1)
Wybierz i podkreśl w każdej parze właściwą z wyróżnionych informacji, tak aby powstały 
zdania prawdziwe. 
Silnie kwaśne gleby nie nadają się do uprawy wielu roślin. Aby odkwasić gleby, można je posypać 
węglanem wapnia / azotanem(V) amonu. Dzięki temu pH gleby obniży się / podwyższy się. 
Przywrócenie wartości użytkowej gleb to rekultywacja / degradacja. Można ją wykonać poprzez 
intensywne nawożenie / pokrycie próchnicą gleby.

Informacja do zadania 2. i 3.
Skały wapienne mogą powstawać w wyniku nagromadzenia się węglanowych szczątków 
zwierząt, niekiedy również roślin, na dnie zbiorników morskich i śródlądowych oraz w wyniku 
wytrącania się węglanu wapnia z roztworów wodnych. 
Skały te są stosowane w przemyśle metalurgicznym i chemicznym, wykorzystywane jako 
surowiec do wyrobu szkła, wapna palonego i cementu, a także jako kamień budowlany. 
Przeprowadzono doświadczenie w celu identyfikacji skały wapiennej.

zadanie 2. (0–1)
Którego odczynnika spośród podanych użyto do identyfikacji? podkreśl wybraną nazwę. 
a. Wodorotlenek sodu.
B. Kwas chlorowodorowy.
c. Wodorotlenek wapnia.
D. Chlorek sodu.

zadanie 3. (0–1)
zapisz obserwację z tego doświadczenia i równanie cząsteczkowe reakcji zachodzącej po 
dodaniu do próbki skały wybranego odczynnika.
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zadanie 4. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę p, jeśli uznasz zdanie za 
prawdziwe, lub literę F, jeśli uznasz je za fałszywe. 

zdanie p / F

1 W krysztale diamentu atomy węgla są połączone wiązaniami jonowymi. 

2 Fulereny to odmiana alotropowa węgla, która może tworzyć kuliste 
cząsteczki.

3 Grafit i diament są zbudowane z takich samych atomów, natomiast różnią 
się właściwościami.

zadanie 5. (0–1)
z podanych przykładów wybierz grupę, w której występują wyłącznie włókna celulozowe. 
podkreśl wybrany zestaw.
a. Wełna, len, jedwab.
B. Akryl, jedwab, bawełna. 
c. Juta, bawełna, len.  
D. Bawełna, juta, jedwab.  

zadanie 6. (0–1)
Wybierz i podkreśl w każdej parze właściwą z wyróżnionych informacji, tak aby powstały 
zdania prawdziwe. 
Aby odróżnić wełnę od jedwabiu wiskozowego, należy na obie próbki nanieść kilka kropel 
stężonego HnO3 / jodyny. Na próbce tkaniny wykonanej z wełny / jedwabiu wiskozowego 
pojawi się żółte / granatowe zabarwienie.

zadanie 7. (0–1)
Poniżej przedstawiono zapisy pełnej konfiguracji elektronowej czterech różnych pierwiastków 
w stanie podstawowym. 

i. 1s22s22p63s23p5

ii. 1s22s22p3

iii. 1s22s22p6 
iV. 1s22s22p63s1

uzupełnij luki w poniższym tekście, wpisując numery (i–iV), tak aby utworzyć zdania 
prawdziwe. 
Najwyższą wartościowość w związkach z wodorem wykazuje pierwiastek o konfiguracji 

oznaczonej numerem ________. Najwyższą wartościowość w związkach z tlenem wykazuje 

pierwiastek o konfiguracji oznaczonej numerem ________.
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zadanie 8. (0–1)
przedstaw zapis konfiguracji elektronowej atomu glinu (zapis pełny, skrócony i schemat 
klatkowy). 

zadanie 9. (0–1)
z podanych zapisów klatkowych wybierz ten, który jest zgodny z zakazem pauliego, ale 
sprzeczny z regułą Hunda. podkreśl wybrany zapis.

a.   B.    c.   D.   

zadanie 10. (0–1)
z podanych zapisów wybierz ten, który przedstawia prawidłową konfigurację elektronową 
atomu miedzi w stanie podstawowym. podkreśl wybrany zapis.
a. 1s22s22p63s23p64s23d9

B. 1s22s22p63s23p64s13d10

c. 1s22s22p63s23p63d94s2

D. 1s22s23s24s22p63p63d9

zadanie 11. (0–1)
Reguła przesunięć Soddy'ego-Fajansa mówi o tym, jak zmieni się liczba masowa (A) i atomowa 
(Z) pierwiastka na skutek emisji cząstek różnego rodzaju promieniowania. Przy rozpadzie α 
liczba masowa pierwiastka zmniejsza się o 4, a jego liczba atomowa zmniejsza się o 2. 
promieniotwórczy izotop Th232

90  emituje dwie cząstki α, w wyniku czego powstaje izotop Ea
z . 

napisz symbol powstającego pierwiastka oraz podaj wartości A i Z. 

Informacja do zadania 12. i 13.
Jon pierwiastka E ma konfigurację elektronową identyczną jak konfiguracja elektronowa atomu 
argonu. Pierwiastek E tworzy wodorek o wzorze EH i tlenek o wzorze E2O. Zarówno wodorek, 
jak i tlenek pierwiastka E tworzą w reakcji z wodą ten sam związek.

zadanie 12. (0–1)
napisz symbol jonu pierwiastka E oraz wzory sumaryczne wodorku i tlenku pierwiastka E. 
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zadanie 13. (0–1)
napisz równania cząsteczkowe reakcji tlenku i wodorku pierwiastka E z wodą. 

Informacja do zadania 14. i 15.
Twardość wody jest spowodowana obecnością soli wapnia i magnezu, przede wszystkim 
wodorowęglanów oraz siarczanów i chlorków. Tę część twardości wody, która pochodzi od 
wodorowęglanów wapnia Ca(HCO3)2 i magnezu Mg(HCO3)2 określamy jako twardość 
przemijającą w odróżnieniu od twardości trwałej, niedającej się usunąć przez zagotowanie 
wody, a pochodzącej głównie od siarczanów(VI) wapnia i magnezu. Twardość trwałą można 
usunąć, dodając do wody środka zmiękczającego, np. małą ilość węglanu sodu.

zadanie 14. (0–1) 
zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji ilustrujące usunięcie przemijającej 
twardości wody, wiedząc, że pod wpływem temperatury z wodorowęglanu wapnia powstaje 
m.in. osad trudno rozpuszczalnego węglanu wapnia i wydziela się tlenek węgla(iV).

zadanie 15. (0–1) 
zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji ilustrujące usunięcie 
twardości trwałej pochodzącej od siarczanu(Vi) magnezu za pomocą węglanu sodu.

zadanie 16. (0–1)
W czasie tworzenia wiązań chemicznych niekiedy jeden z pierwiastków ma już oktet elektronowy, 
a chce się jeszcze połączyć z atomem innego pierwiastka. Oddaje on wówczas swoją wolną parę 
elektronową atomowi pierwiastka posiadającemu pusty orbital w powłoce walencyjnej. Powstaje 
wtedy wiązanie koordynacyjne. 
Wskaż związek, w którym występuje takie wiązanie. podkreśl wybrany wzór.
a. CO2 B. H2O c. K2O D.  SO3

zadanie 17. (0–1)
Atomy pierwiastka X mają w stanie podstawowym konfigurację elektronową 1s22s22p63s23p5.
ile elektronów bierze udział w wiązaniu atomów w cząsteczce X2? Odpowiedź uzasadnij. 
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zadanie 18. (0–1)
Równowaga reakcji H2 + I2  2 HI w temperaturze 670 K ustaliła się przy stężeniach 
reagentów wynoszących odpowiednio: 
[H2] = 1,2 mol · dm–3,   [I2] = 0,4 mol · dm–3,  [HI] = 0,8 mol · dm–3.

Oblicz stałą równowagi dla tej reakcji w temperaturze 670 K.

zadanie 19. (0–1)
Stałe dysocjacji dla amoniaku NH3(aq) i kwasu chlorowego(I) HClO wynoszą odpowiednio: 
KNH3(aq) = 1,8 · 10–5, KHClO = 5 · 10–8. 

na podstawie ich wartości określ odczyn roztworu chloranu(i) amonu nH4clO. Odpowiedź 
uzasadnij.

zadanie 20. (0–1) 
zaznacz wiersz tabeli poprawnie opisujący liczbę wiązań σ i π w cząsteczce H2cO3. 

 Liczba wiązań σ Liczba wiązań π
a 5 1

B 3 3

c 4 2

D 1 5
 
zadanie 21. (0–1) 
Wybierz zdanie prawdziwe dotyczące polarności cząsteczek cO2. podkreśl poprawne 
dokończenie zdania. 
Cząsteczki CO2 
a. nie zawierają wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych, więc nie są polarne. 
B. nie są polarne, ponieważ mają symetryczny kształt (mają budowę liniową). 
c. są polarne, ponieważ różnica elektroujemności C i O jest wystarczająco duża. 
D. zawierają wiązania kowalencyjne spolaryzowane, więc są polarne. 
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zadanie 22. (0–1) 
Gal występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. Jeden z izotopów o zawartości 
procentowej 60,2% posiada 38 neutronów, a drugi o zawartości procentowej 39,8% posiada  
40 neutronów.
Oblicz masę atomową tego pierwiastka. podaj wynik z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku. 

zadanie 23. (0–1) 
Pewien pierwiastek X ma liczbę atomową 37, a pierwiastek Y jest położony w 3. okresie i 17. 
grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych. 
podaj nazwy pierwiastków, napisz równanie reakcji zachodzącej między nimi, podaj nazwę 
systematyczną powstającego związku chemicznego oraz określ typ wiązania, które w nim 
występuje. 

Nazwa pierwiastka X:    _____________________________________________ 

Nazwa pierwiastka Y:   _____________________________________________

Równanie reakcji chemicznej:  _____________________________________________ 

Nazwa związku chemicznego:  _____________________________________________ 

Typ wiązania chemicznego:  _____________________________________________ 

zadanie 24. (0–1)
Oblicz, w ilu dm3 azotu (w warunkach normalnych) znajduje się tyle samo atomów co  
w 3 g węgla.

zadanie 25. (0–2)
Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Oblicz objętość tlenku węgla(iV) powstałego (w warunkach normalnych) w wyniku rozkładu 
220 kg węglanu wapnia, jeżeli reakcja zachodzi z 67-proc. wydajnością. 
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zadanie 26. (0–1)
zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wodór nie spełnia roli reduktora w reakcji
a. PbO2 + 2 H2  Pb + 2 H2O
B. 2 H2 + O2  2 H2O
c. Ca + 2 HCl  CaCl2 + H2
D. CaH2 + 2 H2O  Ca(OH)2 + 2 H2

zadanie 27. (0–1)
Zgodnie z teorią Brönsteda-Lowry`ego woda jest związkiem amfoterycznym. 
W których równaniach reakcji woda zachowuje się jak kwas, a w których jak zasada w ujęciu 
teorii Brönsteda-Lowry`ego? zaznacz odpowiedni wiersz tabeli.

i. H2S + H2O  H3O+ + HS–

ii. NH3 + H2O  NH4
+ + OH–

iii. HSO4
– + H2O  H3O+ + SO4

2–

iV. SO3
2– + H2O  HSO3

– + OH–

V. HCl + H2O  H3O+ + Cl–

Kwas zasada

a II, IV I, III, V

B I, III, V II, IV

c I, V II, III, IV

D III, V I, II, IV

zadanie 28. (0–1)
Wodny roztwór CO2 oraz wodny roztwór NH3 słabo przewodzą prąd elektryczny. 
Jak zmieni się przewodnictwo po zmieszaniu tych roztworów? Odpowiedź uzasadnij.

zadanie 29. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę p, jeśli uznasz zdanie za 
prawdziwe, lub literę F, jeśli uznasz je za fałszywe. 

zdanie p / F
1 Litowce są metalami o dużej aktywności chemicznej.
2 Potas może występować w przyrodzie w stanie wolnym.
3 Lit wykazuje większą aktywność chemiczną niż sód.
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zadanie 30. (0–2)
Do kolby miarowej zawierającej niewielką ilość wody destylowanej wprowadzono 0,001 mola 
NaOH i dopełniono wodą destylowaną do objętości 1000 cm3. 
Oblicz, o ile zmieniła się wartość pH w tym roztworze w stosunku do pH wody destylowanej. 

zadanie 31. (0–2)
W pewnym roztworze wody wapiennej znajdowało się 1,48 g Ca(OH)2. Roztwór ten zobojętniono 
kwasem solnym o stężeniu 0,2 mol/dm3.
Oblicz objętość kwasu solnego użytego do zobojętnienia podanej ilości wody wapiennej.

Informacja do zadania 32. i 33.
W probówkach oznaczonych od I do V znajdują się opiłki lub bryłki różnych metali. 

zadanie 32. (0–1)
uzupełnij luki w poniższym tekście, wpisując numery (i–V), tak aby utworzyć zdania 
prawdziwe. 
Po dodaniu do probówek wody o temperaturze pokojowej zaobserwowano wydzielanie się gazu 

w probówce oznaczonej numerem _______. 

Po zakończonym doświadczeniu ogrzano probówki, w których nie zaszła reakcja.  

W podwyższonej temperaturze zaobserwowano wydzielanie się gazu w probówce oznaczonej 

numerem _______.

Następnie do pozostałych trzech probówek z wodą i opiłkami metali, w których nie zaszła reakcja 

chemiczna, dodano roztworu kwasu chlorowodorowego. Wydzielający się gaz zaobserwowano 

w probówce oznaczonej numerem _______. 
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zadanie 33. (0–1)
Metale, które nie przereagowały ani z wodą, ani z kwasem chlorowodorowym, poddano działaniu 
stężonego kwasu azotowego(V).
Wybierz obserwację wspólną dla reakcji obu tych metali ze stężonym HnO3. podkreśl 
wybrane zdanie. 
a. Wytrąca się biały osad.
B. Wydziela się bezbarwny gaz.
c. Wydziela się brunatny gaz.
D. Powstaje roztwór o barwie niebieskiej.

zadanie 34. (0–2)
Dana jest reakcja chemiczna opisana poniższym równaniem.

2 NO + 2 H2  N2 + 2 H2O

Równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: v = k · [NO]2 · [H2].
Jaki wpływ na szybkość reakcji przypadającej w fazie gazowej będzie mieć dwukrotne 
zwiększenie objętości przestrzeni reakcyjnej? Odpowiedź uzasadnij. 

zadanie 35. (0–2)
Sporządzono dwa roztwory: 10 dm3 roztworu kwasu azotowego(III) HNO2 o stężeniu  
0,1 mol/dm3, w którym stopień dysocjacji α wynosi 4%, oraz 5 dm3 roztworu kwasu 
chlorowodorowego o stężeniu 0,01 mol/dm3. 
W którym z tych roztworów znajduje się większa liczba kationów wodorowych? Odpowiedź 
uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. 
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zadanie 36. (0–2)
Jedną z metod laboratoryjnych otrzymywania chloru jest reakcja roztworu kwasu 
chlorowodorowego z tlenkiem manganu(IV). Wśród produktów tej reakcji znajdują się także 
chlorek manganu(II) oraz woda.
a)  napisz równanie reakcji otrzymywania chloru podaną metodą i dobierz współczynniki 

stechiometryczne metodą bilansu jonowo-elektronowego.

b) napisz wzory sumaryczne utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ______________________  Reduktor: ______________________

zadanie 37. (0–1)
Który z podanych zestawów przedstawia kolejno rodzaje wiązań w substancjach: O2, nH3, 
nacl? podkreśl wybrany zestaw.
a. Kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, kowalencyjne.
B. Kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe.
c. Kowalencyjne, jonowe, kowalencyjne spolaryzowane.
D. Jonowe, kowalencyjne spolaryzowane, kowalencyjne.

zadanie 38. (0–1)
Uczeń za pomocą poniższych rysunków opisał dwa doświadczenia ze srebrem i glinem. 
Zapomniał jednak zaznaczyć, który metal wrzucił i do której probówki. Zanotował jedynie, że 
w doświadczeniu I reakcja zaszła tylko w probówce X, natomiast w doświadczeniu II reakcja 
zaszła tylko w probówce Y.

uzupełnij notatki ucznia, zaznaczając prawidłową odpowiedź. 
a. Doświadczenie I: X – glin  Y – srebro 

Doświadczenie II: X – srebro  Y – glin
B. Doświadczenie I: X – srebro  Y – glin 

Doświadczenie II: X – glin  Y – srebro
c. W obu doświadczeniach w probówce X było srebro, a w probówce Y – glin.
D. W obu doświadczeniach w probówce X był glin, a w probówce Y – srebro.

X X X YY
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zadanie 39. (0–1)
W probówkach znajdują się roztwory dwóch soli: NaNO2 i AlCl3. 

Zbadano odczyn tych roztworów, nanosząc po kilka kropel każdego z nich na uniwersalne 
papierki wskaźnikowe.

Który roztwór soli sprawił, że pod jego wpływem uniwersalny papierek wskaźnikowy 
zmienił zabarwienie na czerwone? Odpowiedź uzasadnij odpowiednim równaniem reakcji 
w formie jonowej skróconej.

Informacja do zadania 40. i 41.
Do trzech probówek oznaczonych od I  do III zawierających roztwór rozcieńczonego kwasu 
siarkowego(VI) dodano trzech różnych substancji (patrz: rysunki).
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zadanie 40. (0–1)
Wskaż probówkę, w której zachodzi reakcja zobojętniania, i zapisz równanie w formie 
jonowej skróconej. 

zadanie 41. (0–1)
Wskaż probówkę, w której zachodzi reakcja strącania, i zapisz równanie reakcji w formie 
jonowej skróconej. 

zadanie 42. (0–2) 
Tlenek glinu ma właściwości amfoteryczne. Zaprojektuj doświadczenie potwierdzające takie 
właściwości Al2O3.
a)  uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując w brakujące miejsca wzory odczynników

chemicznych.

b) zapisz obserwacje.

c) napisz odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej.
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zadanie 43. (0–1)
Dana jest reakcja chemiczna opisana poniższym równaniem.

2 NO(g) + O2(g)  2 NO2(g)            ΔH < 0

Wybierz czynnik, który może spowodować zwiększenie wydajności tej reakcji. podkreśl 
wybraną odpowiedź.
a. Podwyższenie temperatury układu.
B. Obniżenie ciśnienia mieszaniny reakcyjnej.
c. Usunięcie z mieszaniny reakcyjnej części tlenku azotu(IV).
D. Usunięcie z mieszaniny reakcyjnej części tlenku azotu(II).

BRuDnOpiS 




