
                                               KOD

VI  KONKURS CHEMICZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ETAP  REJONOWY

                                                                     8 stycznia 2008r.       Czas:  120min
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Etap II konkursu chemicznego obejmuje dwie części: pierwszą- zadania rachunkowe oraz drugą-  
problemową.  Liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania-  55  .  Odpowiedzi  udzielasz  w 
wyznaczonych miejscach. Możesz korzystać z kalkulatora, układu okresowego pierwiastków, tabeli  
rozpuszczalności  wodorotlenków  i  soli.  Na  stronie  6  znajduje  się  brudnopis.  Brudnopis  nie  
podlega ocenie.

Część I (cztery zadania z treścią)
Wyniki zadań podaj z przybliżeniem do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 1 ( 5 pkt.)
Pierwiastki A i B tworzą związek o wzorze A4B3 o masie cząsteczkowej 144u, zawierający 75% 
pierwiastka A. Podaj wzór związku.

Odpowiedź:...................................................................................................................................
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Zadanie 2 ( 5 pkt.)
W roztworze wodnym na 10g wodorotlenku sodu przypada 26g kwasu siarkowego (VI).  Ułóż równanie 
reakcji i oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstanie w wyniku reakcji. Jaki odczyn będzie miał wodny 
roztwór po reakcji?

Odpowiedź:  ...............................................................................................................................................
Zadanie 3 ( 3pkt.)
W 400g wody rozpuszczono 200g ZnCl2 zawierającego 10% zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.
Oblicz stężenie procentowe roztworu ZnCl2,

Odpowiedź:  ...............................................................................................................................................
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Zadanie 4 ( 13pkt.)
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez :

1. rozpuszczenie 10g NaOH w 40g wody,
2. wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody,
3. zmieszanie roztworu nr 1 z roztworem nr 2,
4. ile wody należy dodać do powstałego roztworu (3), aby jego stężenie osiągnęło wartość 10%.

Odpowiedź:  ...............................................................................................................................................
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Część II ( pięć zadań problemowych)
Zadanie 5 ( 4 pkt.)
Mając do dyspozycji K, Fe, Cl2, H2, O2 otrzymaj wodorotlenek żelaza (II)

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6 ( 14 pkt.)
Do probówek z wodą wprowadzono następujące substancje: 
I. Na2O,      II. N2O5,      III. K,      IV. SiO2,      V. HCl,      VI. Na2SO3,      VII. Zn(NO3)2

Jaki odczyn będą miały otrzymane roztwory, uzasadnij to pisząc odpowiednie równania w formie 
jonowej skróconej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Podaj barwę papierka uniwersalnego. 

Równania reakcji, zapis jonowy Odczyn……..
(pH =,<,> 7)

Barwa 
papierka 

uniwersalnego

I ………………

pH…………...

II
………………

pH…………...

III
………………

pH…………...

IV
………………

pH…………...

V
………………

pH…………...

VI
………………

pH…………...

VII
………………

pH…………...

- 4 -
VI  Konkurs Chemiczny II Etap



Zadanie 7 ( 2pkt.)
Jak wpływa na odczyn wilgotnej gleby dodanie do niej chlorku glinu. Uzasadnij to pisząc odpowiednie 
równanie reakcji w formie jonowej skróconej. 
Równanie reakcji:

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

……
..........................................................................................................................................................

Wpływ na odczyn wilgotnej gleby: ........................................................................................................

Zadanie 8 ( 3 pkt.)
Zapisz równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania chlorku amonu. Podaj wzór substancji 
wprowadzonej do naczynia a i b oraz barwę wskaźników po wprowadzeniu tych substancji.
                                            NH4Cl

                                          
       b)        roztwór fenoloftaleny

                                             
     a)  roztwór oranżu metylowego

Równanie reakcji ………………………………………………………………………………………………...

a) wzór substancji w naczyniu a, barwa wskaźnika………………………………………………………..

b) wzór substancji w naczyniu b, barwa wskaźnika ……………………………………………………….

Zadanie 9 ( 6pkt.)
Do umieszczonego w kolbie węglanu sodu dodawano z wkraplacza roztwór kwasu siarkowego (VI). Rurka 
dołączona do kolby była zanurzona w roztworze wodorotlenku wapnia, znajdującym się w probówce.

Sformułuj jedną obserwację, dotyczącą reakcji zachodzącej

a) kolbie.........................................................................................................................................................

b) probówce...................................................................................................................................................
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w:

a) kolbie...........................................................................................................................................................

b) probówce.......................................................................................................................................................
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Podaj przyczynę zajścia reakcji w:

a) kolbie ………………………………………………………………………………………………………

b) probówce ……………………………………………………………………………………………………

brudnopis
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