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Wypełnia uczeń

numer peSeL

Kod ucznia

Próbna Nowa Matura z WSiP 

Październik 2014

Egzamin maturalny z chemii dla klasy 3

Poziom rozszerzony

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 22 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 60 punktów.

Powodzenia!
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zadanie 1. (1 pkt)

W atomie X, będącym w stanie podstawowym, cztery podpowłoki są całkowicie wypełnione, 
a ostatnia podpowłoka zawiera 2 elektrony.

Oceń prawdziwość zdań dotyczących pierwiastka. Wpisz literę p, jeśli zdanie jest prawdziwe, 
lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie p/F

1 Liczba atomowa pierwiastka X jest równa 14.

2 Liczba elektronów walencyjnych w atomie X wynosi 2.

3 Pierwiastek X znajduje się w 12. grupie układu okresowego.

4 Pierwiastek X znajduje się w 3. okresie układu okresowego.

zadanie 2. (1 pkt)

Cyna biała i cyna szara to dwie odmiany alotropowe cyny. Atomy w cynie białej są ułożone 
gęściej niż w cynie szarej.

Które zdania dotyczące cyny są prawdziwe? Wpisz literę p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub 
literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie p/F

1
Struktura elektronowa atomów, z których zbudowana jest cyna biała, jest inna 
niż w przypadku cyny szarej.

2 Cyna szara ma mniejszą gęstość niż cyna biała.

3
Tlenek cyny(IV) utworzony przez utlenienie cyny szarej ma inne właściwości 
chemiczne niż tlenek cyny(IV) utworzony w reakcji tlenu i cyny białej.

zadanie 3. (1 pkt)

Pierwiastki X, Y oraz Z należą do tego samego okresu układu okresowego. Liczba atomowa 
pierwiastka Y jest równa liczbie nukleonów zawartych w jądrze najtrwalszego izotopu węgla. 
Pierwiastek Y tworzy z pierwiastkiem Z jonowy związek o wzorze YZ2. Jony X3+ oraz Y2+ są 
izoelektronowe.

na podstawie powyższych informacji uszereguj pierwiastki X, Y oraz Z według  
wzrastających właściwości metalicznych. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę: X, y lub z.

    _____ < _____ < _____

zadanie 4. (2 pkt)

W zbiorniku znajdowało się w warunkach normalnych 0,6 mola metanu oraz etan. Po całkowitym 
spaleniu tej mieszaniny gazów otrzymano 2,4 mola wody oraz tlenek węgla(IV).

a)  Oblicz liczbę moli etanu zawartego w zbiorniku. Wynik podaj z dokładnością do 
pierwszego miejsca po przecinku.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________
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b)  Oblicz gęstość tej mieszaniny węglowodorów, zawartej w zbiorniku, w warunkach 
normalnych. zakładamy, że metan i etan zachowują się jak gazy doskonałe. Wynik podaj 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

zadanie 5. (1 pkt)

Przygotowano wodne roztwory o stężeniach 0,1 mol/dm3 następujących substancji: 
HCl, HF, NH3, NaCl, NaF, NH4Cl, NaOH.

uporządkuj podane roztwory według wzrastającej wartości pH. Wpisz w każdą lukę na osi 
odpowiedni wzór.

1,0 2,1 5,10 7,0 8,1 11,1 13,0 pH

zadanie 6. (2 pkt)

W pracowni znajduje się roztwór NaOH o stężeniu 6,10 mol/dm3 i gęstości 1,22 g/cm3.

Oblicz, ile cm3 tego roztworu i ile cm3 wody należy zmieszać, aby otrzymać 1,00 dm3 
roztworu naOH o stężeniu 10,0% i gęstości 1,11 g/cm3. zakładamy, że gęstość wody wynosi 
1,00 g/cm3. Wynik podaj z dokładnością do jednego cm3.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

zadanie 7. (4 pkt)

W trzech pojemnikach znajdują się w przypadkowej kolejności następujące substancje: tlenek 
magnezu, tlenek cynku oraz tlenek krzemu(IV). W celu identyikacji tych substancji uczennica 
wykonała dwie serie doświadczeń, a obserwacje zapisała w tabeli.

Odczynnik próbka 1 próbka 2 próbka 3

X
roztworzenie próbki, 

powstanie bezbarwnego 
roztworu

brak 
zmian

roztworzenie próbki, 
powstanie bezbarwnego 

roztworu

nadmiar Y  
oraz ogrzewanie

brak 
zmian

roztworzenie próbki, 
powstanie bezbarwnego 

roztworu

roztworzenie próbki, 
powstanie bezbarwnego 

roztworu
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a)  Które odczynniki spośród podanych poniżej wybrała uczennica? Wpisz w każdą lukę 
odpowiedni wzór.

H2O • NaOH(aq) (stężony) • HCl(aq) • CaCl2(aq) 

Odczynnik X: _________________                  Odczynnik Y: _________________ 

b) zidentyikuj próbki 1 –3. Wpisz w każdą lukę wzór sumaryczny odpowiedniej substancji.

Próbka 1: ____________ Próbka 2: ____________ Próbka 3: ____________

c)  napisz jonowe skrócone równanie reakcji próbki 2 z odczynnikiem Y oraz reakcji próbki 
3 z odczynnikiem Y.

zadanie 8. (3 pkt)

Tetratlenek diazotu N2O4 poniżej temperatury –11,2oC jest białym ciałem stałym. Do reaktora 
o pojemności 1,000 dm3 i ochłodzonego do temperatury –20oC (253 K) wprowadzono 0,3 mola 
N2O4. Po zamknięciu reaktor ogrzano do temperatury 100oC. Po 30 sekundach ustaliła się 
równowaga reakcji n2O4 →→ 2 nO2 i wtedy stężenia obu tlenków wynosiły 0,2 mol/dm3. 

W 40. sekundzie do reaktora wprowadzono dodatkowo 0,3 mola NO2. Temperatura układu była 
nadal utrzymywana na poziome 100oC. Na wykresie przedstawiono zmiany stężeń molowych 
NO2 i N2O4 do 40. sekundy oraz zmiany stężenia N2O4 po 40. sekundzie.

a) Oblicz wartość stałej równowagi opisanej reakcji dla temperatury 100oc.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________
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b)  na podstawie danych przedstawionych na wykresie oblicz stężenie molowe nO2 w 80. 
sekundzie. Wynik podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

c)  naszkicuj na załączonym wykresie zmiany stężenia nO2 do 80 sekundy z uwzględnieniem 
dodania w 40 sekundzie 0,3 mola nO2.

zadanie 9. (1 pkt)

uzupełnij zdania dotyczące atomu chloru. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację 
spośród podanych poniżej.

VII • 7 • 17 • 2 • 3 • 2s • 2p • 3s • 3p • Ne • Ar • S

Chlor należy do ____ grupy układu okresowego. Jego elektrony walencyjne należą do ____ 

powłoki i prawie całkowicie zapełniają podpowłokę ____ . Tworzy stabilny anion Cl–, ponieważ 

jest on izoelektronowy z atomem pierwiastka o symbolu ____ .

zadanie 10. (1 pkt)

Na rysunkach 1. i 2. przedstawiono diagramy energetyczne dwóch reakcji: A + B → AB oraz  
A + C → AC. Na wykresach I i II przedstawiono z kolei zmiany stężenia substratu A w czasie. 

Rysunek 1.

Rysunek 2.

przyporządkuj rysunki 1 i 2 odpowiednim wykresom: i lub ii. Wpisz w każdą lukę 
odpowiedni numer.

rysunek 1 – wykres _______

rysunek 2 – wykres _______
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zadanie 11. (1 pkt)

czy temperatura wrzenia amoniaku nH3 jest niższa od temperatury wrzenia fosfanu pH3? 
Wybierz i zaznacz odpowiedź a albo B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2 lub 3 albo 4.

a Tak,

ponieważ

1 cząsteczki amoniaku są lżejsze od cząsteczek fosfanu.

2
w stanie ciekłym pomiędzy cząsteczkami NH3 mogą tworzyć się 
wiązania wodorowe, a pomiędzy cząsteczkami PH3 nie mogą się 
tworzyć.

B Nie,

3 cząsteczki fosfanu są większe od cząsteczek amoniaku.

4
w stanie ciekłym pomiędzy cząsteczkami PH3 mogą tworzyć się 
wiązania wodorowe, a pomiędzy cząsteczkami NH3 nie mogą się 
tworzyć.

zadanie 12. (3 pkt)

W celu badania kinetyki reakcji kwasu solnego z magnezem wykonano dwa doświadczenia (I i II) 
w zestawie przedstawionym na rysunku. Stopień rozdrobnienia magnezu był w obu przypadkach 
jednakowy. Wydzielający się w czasie reakcji wodór zbierano w poziomym cylindrze z ruchomym 
tłokiem (poruszającym się prawie bez tarcia). Pomiaru objętości gazów dokonywano w stałych 
odstępach czasu. Objętość wydzielonego wodoru przeliczono na warunki normalne.

W doświadczeniu I do 1,2 g magnezu dodano 200,0 cm3 kwasu solnego o stężeniu  
C1 = 0,20 mol/dm3. 
W doświadczeniu II do 1,2 g magnezu dodano 100,0 cm3 kwasu solnego o stężeniu  
C1I = 0,40 mol/dm3.

Na wykresie przedstawiono cztery różne krzywe: A, B, C i D zależności objętości wydzielonego 
wodoru od czasu trwania doświadczenia.
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a)  Oblicz, ile cm3 wodoru (warunki normalne) zostanie wydzielone w doświadczeniu i (Vi) 
i w doświadczeniu ii (Vii).

Obliczenia:

Odpowiedź: VI = ___________, VII = ___________

b)  W którym doświadczeniu szybkość reakcji jest większa? Wybierz i zaznacz odpowiedź 
a albo B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2.

a
W doświadczeniu I szybkość 
reakcji jest większa niż 
w doświadczeniu II,

ponieważ

1
stężenie kwasu solnego CII jest większe 
niż stężenie kwasu solnego CI.

B
W doświadczeniu II szybkość 
reakcji jest większa niż 
w doświadczeniu I,

2
objętość kwasu solnego 
w doświadczeniu I była większa niż 
w doświadczeniu II.

c)  przyporządkuj doświadczeniom i i ii odpowiadające im wykresy a, B, c lub D. Wpisz  
w każdą lukę odpowiednią literę.

doświadczenie I – wykres ______    doświadczenie II – wykres ______

Informacja do zadania 13. i 14.

Na wykresie przedstawiono zależność stężenia molowego substancji A i B od czasu przebiegu 
reakcji 2 A + B → A2B.
Doświadczalnie wyznaczone równanie kinetyczne tej reakcji ma postać: v = k ∙ CA ∙ CB.

zależność stężenia molowego substancji a i B od czasu
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zadanie 13. (2 pkt)

W chwili t = 2 s szybkość tej reakcji wynosi 0,2304 mol ∙ dm–3 ∙ s–1. Oblicz wartość stałej 
szybkości reakcji z dokładnością do części setnych oraz zapisz jej jednostkę.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

zadanie 14. (1 pkt)

Oblicz stężenie molowe produktu a2B w chwili t = 10 s. Wynik podaj z dokładnością do 
jedności.

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

zadanie 15. (2 pkt)

Uczniowie postanowili otrzymać chlorowodór, spalając wodór w chlorze. Chlor otrzymywali, 
dodając do manganianu(VII) potasu stężony kwas solny, natomiast wodór był wytwarzany 
w reakcji kwasu solnego z cynkiem. Pod kierunkiem nauczyciela spalono wodór kolejno w dwóch 
cylindrach wypełnionych chlorem. Po zakończeniu doświadczenia uczniowie postanowili 
sprawdzić, czy produkt przeprowadzonych reakcji jest zanieczyszczony chlorem. W tym celu 
wykonali doświadczenia polegające na wprowadzeniu wybranego odczynnika do cylindrów 
z produktem reakcji. Przebieg doświadczeń uczniowie zanotowali w tabeli. Zapisali również 
wnioski wynikające z tych doświadczeń. 

Doświadczenie Dodany odczynnik Obserwacje Wnioski

i
rozcieńczony wodny 
roztwór manganianu(VII) 
potasu

Odbarwienie roztworu Stwierdzono 
obecność chloru

ii
wodny roztwór 
jodku potasu oraz 
tetrachlorometan CCl4

Dolna warstwa CCl4 
zabarwiła się na ioletowo

Stwierdzono 
obecność chloru 

a)  uzupełnij tekst tak, aby zawarte w nim zdania były prawdziwe. podkreśl odpowiednie 
wyrazy.

Doświadczenie pierwsze / drugie było zaprojektowane nieprawidłowo, ponieważ dodany 
odczynnik reaguje z chlorem / chlorowodorem. Zapisany wniosek jest niepoprawny.

b)  napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu 
zaprojektowanym prawidłowo.
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zadanie 16. (1 pkt)

ciepła spalania fosforu białego (p4) i fosforu czerwonego (p4) wynoszą odpowiednio:  
–9,91 kJ/mol p4 i –8,78 kJ/mol p4. Oblicz entalpię molową procesu przejścia fosforu białego 
w fosfor czerwony. Wynik podaj z dokładnością do 0,01 kJ/mol p4.

Obliczenia:

Odpowiedź: ∆Ho = ____________________________________________________________

zadanie 17. (2 pkt)

Dla pewnej reakcji A + B → C + D, przebiegającej w warunkach izobarycznych i standardowych, 
energia aktywacji ma wartość Eakt1 = 60 kJ/mol, a dla reakcji odwrotnej energia aktywacji  
wynosi Eakt2 = 80 kJ/mol.

a) podkreśl poprawne dokończenie zdania.

Reakcja A + B → C + D jest egzotermiczna / endotermiczna.

b)  naszkicuj diagram energetyczny przebiegu tych reakcji z zaznaczeniem obu energii 
aktywacji (Eakt1 oraz Eakt2) oraz przyrostu entalpii standardowej ∆Ho reakcji  
a + B → c + D wraz z podaniem jego wartości w kJ/mol. 

Diagram energetyczny:

zadanie 18. (1 pkt)

Pewna reakcja przebiega w dwóch etapach:

etap I  A + 2 B  → 2 C            ∆H < 0,
etap II  D + C → B + 2 E         ∆H < 0.

Które zdanie dotyczące reakcji jest fałszywe? zaznacz poprawną odpowiedź.

a. Sumaryczne równanie reakcji jest następujące: A + 2 D → 4 E.
B. Jest to reakcja egzoenergetyczna.
c. Katalizatorem tej reakcji jest substancja B.
D. Katalizatorem tej reakcji jest substancja C.
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zadanie 19. (1 pkt)

Oblicz zmianę entalpii standardowej reakcji uwodornienia etenu c2H4(g) + H2(g) → c2H6(g), 
jeśli standardowe entalpie wiązań są takie jak podane poniżej.

Wiązanie Entalpia wiązania (kJ/mol)

C–C 348

C=C 612

H–H 436

C–H 412

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________

zadanie 20. (2 pkt)

Na wykresach przedstawiono względne liczby jonów H+, A– oraz niezdysocjowanych cząsteczek 
HA, przypadające na każde 100 wprowadzonych do wody cząsteczek kwasów typu HA. Stężenia 
molowe kwasów w obu przypadkach są jednakowe.

Wykres i Wykres ii

a) Który wykres dotyczy kwasu mocnego? podkreśl poprawną odpowiedź.

Wykres i / Wykres ii

b)  Stała dysocjacji kwasu słabego, którego dotyczy jeden z wykresów, wynosi 5,0 ∙ 10–4.
Oblicz stężenie molowe tego kwasu. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. 

Obliczenia:

Odpowiedź: _________________________________________________________________
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zadanie 21. (1 pkt)

Poniżej przedstawiono szereg metali, ułożonych według malejącej aktywności.

Li > X > Ca > Mg > Al > Mn > Zn > Y > Fe > Ni > Sn > Pb > Cu > Ag

na podstawie położenia metali X oraz Y podkreśl poprawne odpowiedzi na następujące 
pytania:

1. Czy pierwiastek X reaguje z zimną wodą?       (Tak / nie)
2. Czy pierwiastek Y reaguje z rozcieńczonym kwasem chlorowodorowym?  (Tak / nie)
3. Czy metal Y reaguje z zimną wodą?      (Tak / nie)
4. Czy zachodzi reakcja: Zn (s) + XCl2 (aq) → X (s) + ZnCl2 (aq)?    (Tak / nie)

zadanie 22. (3 pkt)

Jedną z metod wykrywania anionów 
azotanowych(V) i azotanowych(III) jest tak zwana 
próba obrączkowa. Polega ona redukcji tych 
anionów do tlenku azotu(II) za pomocą wodnego 
roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) w obecności 
stężonego kwasu siarkowego(VI). 
Do probówki wprowadza się badany roztwór 
zmieszany z wodnym roztworem siarczanu(VI) 
żelaza(II), a potem wprowadza się na dno probówki 
za pomocą pipety stężony kwas siarkowy(VI). 
Probówkę chłodzi się zimną wodą. Jeśli w badanym roztworze znajdowały się jony NO3

– lub 
NO2

–, to na granicy obu roztworów  pojawia się brunatny pierścień (obrączka), powstający 
dzięki tworzeniu się barwnego jonu kompleksowego nitrozylożelaza(II) [Fe(NO)]2+. Reakcja 
powstawania tlenku azotu(II) przebiega według schematu (zakładamy, że badany roztwór 
zawiera azotan(V) potasu):

FeSO4 + KNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + NO + K2SO4 + H2O.

a)  napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych 
elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie procesu redukcji i równanie procesu 
utleniania, zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie procesu utleniania:

Równanie procesu redukcji: 

b) napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji. 
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Informacja do zadań 23.–25.

Termograwimetria jest to metoda analizy ilościowej, w której rejestruje się zmiany masy badanej 
próbki podczas kontrolowanego wzrostu temperatury. Jest to przedstawiane graicznie za 
pomocą termogramu.
Termograwimetria umożliwia między innymi ilościowe śledzenie rozkładu związków 
chemicznych w czasie ich ogrzewania. W laboratorium badano termiczny rozkład hydratu 
siarczanu(VI) żelaza(II) o wzorze FeSO4 ∙ 7 H2O. Stwierdzono, że w miarę wzrostu temperatury 
badana próbka traci stopniowo wodę, a powyżej temperatury 680oC następuje rozkład 
bezwodnej soli na tlenek żelaza(III) i dwa znane tlenki siarki. Wyniki badań termograicznych 
przedstawiono na termogramie.

zadanie 23. (2 pkt) 

Uczniowie dokonali analizy przedstawionego termogramu i postawili dwie hipotezy.  
Hipoteza I: W zakresie temperatur 150–300oC badana próbka zawiera sól o wzorze  
FeSO4 ∙ 4 H2O. Hipoteza II: Po ogrzaniu 1 mola badanego hydratu soli do temperatury 400oC 
wydzieli się 126 g wody.  

a)  zweryikuj hipotezę i, wykonując odpowiednie obliczenia, prowadzące do ustalenia 
wzoru związku zawartego w badanej próbce w podanym zakresie temperatur. przyjmij, 
że 

4 2FeSO H O152 g/mol oraz 18 g/mol.M M= =  

Obliczenia:

uzupełnij zdanie, podkreślając odpowiedni wyraz oraz wpisując wyznaczony przez ciebie 
wzór związku.

Hipoteza I jest prawdziwa / fałszywa, ponieważ wyznaczony wzór ma postać _____________ .
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b)  zweryikuj hipotezę ii, wykonując odpowiednie obliczenia. przyjmij, że 

4 2FeSO H O152 g/mol oraz 18 g/mol.M M= =

Obliczenia:

uzupełnij zdanie, podkreślając odpowiednie wyrazy.

Hipoteza II jest prawdziwa / fałszywa, ponieważ obliczona masa wydzielonej wody jest / nie 
jest równa wartości podanej w hipotezie.

zadanie 24. (1 pkt)

napisz równanie reakcji rozkładu bezwodnego siarczanu(Vi) żelaza(ii).

zadanie 25. (2 pkt)

Rozpuszczono w wodzie siarczan(VI) żelaza(II) − woda(1/7). 

a) podkreśl poprawne dokończenie zdania.

Otrzymany roztwór ma odczyn zasadowy / obojętny / kwasowy.

b) napisz jonowe skrócone równanie reakcji,  będące uzasadnieniem tego zdania.

Informacja do zadania 26. i 27.

Pierwsza energia jonizacji pierwiastków w danym okresie wzrasta wraz ze wzrostem liczby 
atomowej. Wykres przedstawia wartości pierwszych energii jonizacji kolejnych pierwiastków 
E1 do E4 w zależności od ich liczby atomowej. Wiadomo, że pierwiastek E2 należy do okresu 
drugiego.

zadanie 26. (1 pkt)

Wyznacz wartość liczby atomowej pierwiastka E1 oraz napisz symbol tego pierwiastka.

ZE1 = ________________   Symbol pierwiastka E1: ________________
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zadanie 27. (1 pkt)

napisz wzory i nazwy systematyczne dwóch związków, które tworzy pierwiastek E4 
z pierwiastkiem E1. 

Związek I: E1 jest w tym związku na –II stopniu utlenienia. 

Wzór związku: ________________ 

Nazwa związku: ________________

Związek II: E1 jest w tym związku na –I stopniu utlenienia. 

Wzór związku: ________________ 

Nazwa związku: ________________

zadanie 28. (3 pkt)

Szybkość dyfuzji gazów opisuje prawo Bunsena-Grahama: szybkość dyfuzji gazu jest odwrotnie 

proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z masy cząsteczkowej m tego gazu – dyfuzji

1
~v

m
. 

Uczniowie wykonali następujące doświadczenie, za pomocą którego chcieli sprawdzić prawo 
Bunsena-Grahama: 
Na końcach długiej szklanej rury umieścili równocześnie zwitki waty nasycone odpowiednio 
stężonym kwasem solnym (lewy koniec rury) i stężoną wodą amoniakalną (prawy koniec rury). 
Obydwa końce zamknęli korkami.

Po chwili  zauważyli, że w pewnym miejscu wewnątrz szklanej rury pojawia się charakterystyczna 
obrączka białego dymu.

a)  napisz równanie reakcji chemicznej, która prowadzi do opisanego wyżej efektu.  
W równaniu uwzględnij stany skupienia substancji (np. gazowy wodór: H2(g)).

b)  Oblicz stosunek szybkości dyfuzji amoniaku i chlorowodoru. Wynik podaj z dokładnością 
do pierwszego miejsca po przecinku.

Obliczenia:

Odpowiedź: 3NH

HCl

v

v
=  ___________________________________________________________
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c)  Wykonaj odpowiednie obliczenia i zaznacz na rysunku za pomocą znaku X miejsce
pojawienia się obrączki dymu.

Obliczenia:

zadanie 29. (2 pkt)

Zaprojektuj doświadczenie umożliwiające odróżnienie wodnego roztworu chlorku sodu od 
wodnego roztworu chlorku magnezu. Obydwa roztwory mają takie samo stężenie molowe.

a)  uzupełnij rysunek, wpisując w lukę nazwę odpowiedniego odczynnika wybranego
spośród podanych poniżej.

roztwór fenolotaleiny • kwas solny • wodny roztwór azotanu(V) srebra(I) •
wodny roztwór wodorotlenku potasu • rozcieńczony kwas azotowy(V)

b)  uzupełnij tabelę, wpisując przewidywane obserwacje oraz wnioski (związane z celem
doświadczenia).

probówka przewidywane obserwacje Wnioski

1

2
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zadanie 30. (2 pkt)

Hydrazyna N2H4 to oleista, toksyczna i higroskopijna ciecz o ostrym zapachu podobnym 
do amoniaku, silnie dymiąca na powietrzu. Jest między innymi stosowana jako paliwo 
rakietowe, a w samolotach F-16C w instalacji zasilania awaryjnego dostarczającej ciśnienia 
hydraulicznego i energii elektrycznej. W instalacji awaryjnego zasilania w samolocie F-16C 
hydrazyna ulega rozkładowi pod wpływem katalizatora (tlenki żelaza) według równania:  
3 N2H4 → 2 N2 + 3 H2 + 2 NH3.

a)  Oblicz objętość w m3 wydzielonych gazów w czasie rozkładu 20 kg hydrazyny 
w temperaturze 920oc i przy ciśnieniu normalnym. Wynik podaj z dokładnością do 
jedności.

R = 83,14 hPa ∙ dm3 ∙ mol–1 ∙ K–1. Ciśnienie normalne wynosi 1013,25 hPa.

Obliczenia:

Odpowiedź: Objętość wydzielonych gazów = __________________

b) narysuj wzór elektronowy kreskowy hydrazyny.

Wzór elektronowy hydrazyny: 

zadanie 31. (2 pkt)

Pierwiastek chlor występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów:35Cl oraz 37Cl. 
W związku z tym cząsteczki chloru mogą mieć różny skład izotopowy. Na wykresie przedstawiono 
procentowy udział cząsteczek Cl2, różniących się masą występujących w gazowym chlorze.
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Przyjmujemy w uproszczeniu, że masa atomów tych izotopów jest równa odpowiednio 35 u oraz 
37 u. 

a)  Wpisz w luki na wykresie wzory strukturalne odpowiednich cząsteczek chloru, np.  
35cl—35cl. 

b) na podstawie tego wykresu oblicz zawartość procentową atomów 35cl w chlorze.

Obliczenia:

zadanie 32. (2 pkt)

Cząsteczki kwasów tlenowych są zbudowane z atomów tlenu, wodoru oraz innego pierwiastka 
X (zwanego atomem centralnym). Atomy tlenu są połączone z atomem X oraz przynajmniej 
jeden atom wodoru jest związany z atomem tlenu. Dużą grupę kwasów tlenowych tworzy fosfor. 
Należą do nich miedzy innymi kwas fosforowy(V) oraz kwas fosinowy o wzorze H3PO2. Jeden 
mol kwasu fosforowego(V) może przereagować z trzema molami NaOH, lecz taka sama ilość 
kwasu fosinowego reaguje tylko z jednym molem NaOH.

na podstawie podanych informacji narysuj wzory elektronowe kreskowe kwasu 
fosforowego(V) i kwasu fosinowego.

kwas fosforowy(V) kwas fosinowy

Informacja do zadania 33. i 34.

i. Wodorotlenek cynku(II), w odróżnieniu od wodorotlenku glinu Al(OH)3, roztwarza się  
w wodzie amoniakalnej. Powstaje wtedy rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek 
tetraaminacynku(II).

ii. Wodne roztwory zawierające jony chlorkowe wytrącają z roztworów zawierających jony 
srebra Ag+ biały osadu chlorku srebra(I). Osad AgCl roztwarza się dobrze w wodzie 
amoniakalnej. Powstaje wtedy rozpuszczalny w wodzie chlorek diaminasrebra(I).

zadanie 33. (2 pkt)

Dwóch uczniów postanowiło sprawdzić opisany w informacji II sposób wykrywania jonów 
srebra(I). Próbką badaną był wodny roztwór azotanu(V) srebra(I). Uczniowie przeprowadzili 
dwa doświadczenia.

Doświadczenie i

Do probówki z badaną próbką uczeń dodał nadmiar wodnego roztworu chlorku glinu. Po 
wytrąceniu się białego osadu wprowadził do probówki nadmiar wody amoniakalnej.
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Doświadczenie ii

Uczeń dodał do probówki z badaną próbką nadmiar wodnego roztworu chlorku cynku i po 
wytrąceniu się białego osadu dodał do probówki nadmiar wody amoniakalnej.

a)  uzupełnij tabelę, wpisując w puste komórki właściwą literę (a lub B) przyporządkowaną 
odpowiedniemu wyrażeniu.

a. Osad roztworzył się.
B. Nie zauważono roztwarzania osadu.

po dodaniu nadmiaru  
wody amoniakalnej

Doświadczenie i
Po dodaniu nadmiaru AlCl3 (aq)  

wytrącił się biały osad

Doświadczenie ii
Po dodaniu nadmiaru ZnCl2 (aq)  

wytrącił się biały osad

b) napisz skrócone jonowe równanie reakcji wytrącania białego osadu.

zadanie 34. (3 pkt)

napisz jonowe skrócone równania reakcji zachodzących w obu doświadczeniach po dodaniu 
wody amoniakalnej, w których uczestniczą kationy glinu i cynku.

Doświadczenie i:

Doświadczenie ii:




