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Zad. 1 (4 pkt.) 
 Poniżej zamieszczono trzy izomery optyczne kwasu winowego: 

 
a)(2 pkt.) Określ słuszność stwierdzeń zawartych w tabeli wpisując literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, 
jeśli jest fałszywe. Rozwiązania zamieść w Arkuszu Odpowiedzi. 
 

 Zdanie 
1 Izomer A i B są względem siebie enancjomerami, a izomery B i C diastereoizomerami. 
2 Izomery A, B i C wykazują aktywność optyczną. 
3 Równomolowa mieszanina izomerów A i C to racemat. 
4 Wypadkowa skręcalność optyczna mieszaniny racemicznej zawsze wynosi 0°. 

 
b)(1 pkt.) Podaj liczbę centrów chiralności dla izomeru B. 
c)(1 pkt.) Który izomer kwasu winowego jest formą mezo? 

 

 
Zad. 2 (9 pkt.) 
 Wydajność reakcji ma bardzo istotne znaczenie – pozwala nie tylko na określenie ilości powstałych produktów,  
a także na oszacowanie kosztów potrzebnych do wytworzenia produktu. Określanie wydajności reakcji jest 
szczególnie ważne w przemyśle farmaceutycznym. Podczas zajęć laboratoryjnych, przeprowadzono syntezę aspiryny. Do 
syntezy użyto 4,6 grama kwasu salicylowego, 7,3 cm3 bezwodnika octowego o gęstości 1,07 g/cm3 oraz kwas siarkowy(VI) 
jako katalizatora. Otrzymano 3,78 grama aspiryny.   
a)(1 pkt.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania aspiryny.  
b)(3 pkt.) Oblicz wydajność reakcji syntezy aspiryny (kwasu acetylosalicylowego). Wynik podaj z dokładnością do 
jedności. 
c)(2 pkt.) Którego z substratów użyto w nadmiarze? Jaki był cel takiego postępowania oraz z jaką regułą związane jest 
zastosowanie dużego nadmiaru jednego z substratów?  
d)(2 pkt.) Jako katalizatora użyto kwasu siarkowego(VI). Podaj definicję katalizatora oraz minimum 3 jego 
właściwości. 
e)(1 pkt.) Kiedy katalizator działa w sposób „selektywny”? 
 
 
Zad. 3 (5 pkt.) 
 Badano działanie świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) na próbki wodnych roztworów glukozy i glicerolu. 
W obu przypadkach zaobserwowano pojawienie się klarownego, szafirowego roztworu. Następnie zawartość obu 
probówek  zalkalizowano i ogrzano. 
a)(2 pkt.) Podaj obserwacje towarzyszące doświadczeniu prowadzonemu na zimno dla glukozy i glicerolu. Co możemy 
zaobserwować po zalkalizowaniu i ogrzaniu probówki z glukozą? 
b)(1 pkt.) Napisz wnioski wynikające z pierwszej części doświadczenia prowadzonej na zimno dla glukozy i glicerolu. 
c)(1 pkt.) Napisz wnioski wynikające z drugiej części doświadczenia prowadzonej na gorąco dla glukozy i glicerolu. 
d)(1 pkt.) Oceń, czy za pomocą świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) można odróżnić glukozę od fruktozy. 
Odpowiedź uzasadnij. 
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Zad. 4 (6 pkt.) 
 Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie: 

 
a)(1 pkt.) Podaj numery probówek, w których zaobserwowano wytrącenie się osadu. 
b)(1 pkt.) Podaj numery probówek, w których zaszła odwracalna koagulacja białka. 
c)(1 pkt.) Podaj numery probówek, w których zaszedł proces nieodwracalny. 
d)(2 pkt.) Podczas identyfikacji białek stosuje się próby: biuretową (Piotrowskiego) i ksantoproteinową. Narysuj te 
fragmenty cząsteczki białka, które można zidentyfikować za pomocą tych prób. 
e)(1 pkt.) Wyjaśnij, od czego pochodzi nazwa próby biuretowej? 
 
 
Zad. 5 (11 pkt.) 

Siarczan(VI) miedzi(II) w postaci pentahydratu CuSO4·5H2O nazywany też niebieskim kamieniem (ze względu na 
zdolność do tworzenia w normalnych warunkach kryształów o barwie niebieskiej) wykorzystywany jest na szeroką skalę  
w przemyśle oraz laboratoriach chemicznych (próba Fehlinga  do wykrywania obecności związków redukujących).  
W wyniku ogrzewania sproszkowanych kryształków obserwuje się wyraźną zmianę barwy proszku oraz zmniejszenie 
masy próbki.  
a)(4 pkt.) Jaką barwę przyjęły po ogrzewaniu kryształki CuSO4·5H2O? Z czym może być związana zmiana barwy oraz 
spadek masy? Zapisz odpowiednie równanie reakcji w formie cząsteczkowej. 
b)(1 pkt.) Wyznacz w gramach zmianę masy próbki wiedząc, że masa molowa hydratu wynosi 249,69 g/mol oraz 
wody 18 g/mol, a ilość hydratu użytego do doświadczenia wynosiła 10,04 g CuSO4·5H2O.  
c)(1 pkt.) Co stanie się ze sproszkowanymi kryształkami CuSO4 (ogrzanymi do wysokiej temperatury) po dłuższym 
kontakcie z powietrzem?  
d)(1 pkt.) Odczynnik Fehlinga (o intensywnie niebieskiej barwie) otrzymuje się poprzez wymieszanie roztworu A i B:  
  A: roztwór siarczanu miedzi(II) i kwasu siarkowego(VI) w wodzie, 
  B: roztwór wodorotlenku sodu i winianu sodowo-potasowego w wodzie. 
Czy za pomocą próby Fehlinga z użyciem odczynnika o składzie podanym powyżej można odróżnić dwa cukry: glukozę 
i sacharozę? Odpowiedź uzasadnij. 
e)(2 pkt.) Napisz obserwacje, których można dokonać na podstawie przeprowadzonej próby Fehlinga dla glukozy  
i sacharozy. 
f)(1 pkt.) Sformułuj wnioski na podstawie obserwacji z podpunktu e). 
g)(1 pkt.) Zapisz równanie reakcji redoks w formie cząsteczkowej uzasadniające przebieg doświadczenia z podpunktu 
e). Do zapisu związków organicznych użyj wzorów sumarycznych. 
 
 
Zad. 6 (8 pkt.) 

Do przeprowadzenia doświadczenia użyto sproszkowanego glinu oraz kryształki jodu, które po zmieszaniu 
umieszczono na ognioodpornym podłożu ceramicznym. Do otrzymanej mieszaniny dodano kilka kropel wody.  
a)(3 pkt.) Zapisz obserwacje jakich dokonano po zmieszaniu suchych substancji oraz po dodatku wody. Odpowiedź 
uzasadnij zapisując odpowiednie równanie reakcji. 
b)(1 pkt.) Określ rodzaj reakcji  (egzo- czy endotermiczna) jaka zachodzi w opisanym powyżej układzie. 
c)(1 pkt.) Jaką rolę pełni woda w przeprowadzonym doświadczeniu?  
d)(2 pkt.) Pierwiastkowy jod jest bardzo trudno rozpuszczalny w wodzie, dlatego też dodaje się pewnej substancji, 
która powoduje zwiększenie jego rozpuszczalności. Jakie określenie opisuje substancję zwiększającą rozpuszczalność  
i co pełni jej rolę w przypadku jodu? 
e)(1 pkt.) Jak nazywa się wodny roztwór jodu z dodatkiem substancji z podpunktu d) wykorzystywany w medycynie 
np. w leczeniu schorzeń tarczycy? 
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Zad. 7 (6 pkt.) 
 Na etykiecie pewnego oleju słonecznikowego znajdują się następujące informacje dotyczące jego składu: 
 

Kwasy tłuszczowe nienasycone oleinowy  
linolowy (omega-6) 
α-linolenowy (omega-3) 

18% 
68% 
ilości śladowe 

Kwasy tłuszczowe nasycone  14% 

Witaminy Witamina E (mg/100g) 
Witamina K (µg/100g) 
Prowitamina A (µg/100g) 

62 
9 
4 

 
a)(1,5 pkt.) Podaj liczbę wiązań nienasyconych w kwasie oleinowym, linolowym i linolenowym. 
b)(1 pkt.) Napisz reakcję otrzymywania triglicerydu zbudowanego z dwóch reszt kwasu oleinowego i jednej reszty 
kwasu linolowego. Zastosuj sumaryczny zapis łańcuchów węglowodorowych kwasów tłuszczowych. 
c)(2 pkt.) Na trigliceryd otrzymany w podpunkcie b) podziałano wodą bromową. Oblicz, ile gramów bromu należy 
użyć, w celu całkowitego wysycenia wiązań wielokrotnych w 20 g tego triglicerydu. Zapisz równanie zachodzącej 
reakcji. Podaj wynik zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku. 
d)(1,5 pkt.) Oblicz, ile dm3 wodoru (w warunkach normalnych) należy użyć, aby całkowicie utwardzić 100 g oleju 
słonecznikowego o składzie zamieszczonym na etykiecie. Wynik zaokrąglij do jedności. UWAGA: W obliczeniach 
przyjmij, że wskazana na etykiecie zawartość kwasów tłuszczowych odnosi się do zawartości odpowiednich 
triglicerydów tych kwasów. 
 
 
Zad. 8 (12 pkt.) 

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg obrazuje poniższy schemat: 

 
a)(2 pkt.) Podaj obserwacje z przeprowadzonego doświadczenia dla probówki nr 1 i 2. 
b)(4 pkt.) Zapisz odpowiednie równania reakcji (zachodzące w probówce nr 1 i 2) w formie cząsteczkowej i jonowej, 
uzasadniające przebieg doświadczenia. 
c)(1 pkt.) Jakie właściwości kwasu azotowego(V) potwierdza przeprowadzone doświadczenie?   
d)(3 pkt.) Kwas azotowy(V) znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków stosowanych  
w chorobach układu krążenia i serca. Jaką zwyczajową nazwę posiada popularny lek na bazie kwasu azotowego(V)? 
Podaj wzór półstrukturalny tego związku. Zapisz równanie reakcji jego otrzymywania. 
e)(2 pkt.) Dopuszczalna zawartość jonów azotanowych(V) w wodzie pitnej według norm UE wynosi 44 mg/dm3. 
Badana próbka wody zawierała 0,003 g jonów azotanowych(V) w objętości 40 cm3. Określ, czy badana woda nadaje się 
do picia. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. 
 
 
Zad. 9 (10 pkt.) 
 W przyrodzie występuje około 800 minerałów krzemianowych, co czyni z nich podstawową grupę minerałów 
skałotwórczych. Jednym z minerałów zaliczanych do tej grupy jest krzemian o składzie pierwiastkowym: 14,03% K, 9,71% 
Al, 30,22% Si, 46,04% O. Minerał o podanym składzie jest ważnym surowcem w przemyśle szklarskim. Wykorzystywany 
jest także powszechnie jako surowiec ceramiczny do produkcji porcelany oraz emalii.  
a)(2 pkt.) Ustal wzór sumaryczny tego krzemianu.  
b)(1 pkt.) Jaką rolę spełnia powyższy minerał w produkcji szkła? 
c)(2 pkt.) Krzemian, którego dotyczą powyższe informacje ulega wielu reakcjom, np. procesowi hydrolizy. W wyniku 
procesów hydrotermalnych powstaje muskowit (o wzorze: KAl2(OH)2AlSi3O10) oraz dwa tlenki: jeden o charakterze 
kwasowym, drugi o charakterze zasadowym. Zapisz cząsteczkowo zbilansowane równanie reakcji hydrolizy krzemianu. 
 d)(2 pkt.) Z zagadnieniem krzemianów wiąże się pojęcie szkła wodnego. Wyjaśnij, czym jest szkło wodne oraz podaj 
dwa przykłady jego zastosowania w przemyśle.   
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e)(3 pkt.) Szkło wykazuje dużą odporność na czynniki chemiczne, ulega jednak procesowi trawienia w wyniku 
kontaktu z kwasem fluorowodorowym. Zapisz odpowiednie równanie reakcji tego procesu. Jaką budowę i hybrydyzację 
posiada  produkt zawierający w swoim składzie krzem? Narysuj model przestrzenny tej cząsteczki. 
 
Zad. 10 (10 pkt.) 
a)(2 pkt.) Pojęcie oczyszczania wody jest często mylnie utożsamiane z jej uzdatnianiem. Napisz, co rozumiesz przez 
proces oczyszczania wody, a co przez uzdatnianie wody, uwzględniając w wyjaśnieniu różnicę między tymi dwoma 
pojęciami. 
b)(2 pkt.) Wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wody jest dipolem. 
c)(2 pkt.) Ciekły tlen wraz z ciekłym wodorem są wykorzystywane jako paliwo rakietowe, a reakcja pomiędzy 
substratami musi przebiegać w sposób kontrolowany. Wyjaśnij czym może zakończyć się niekontrolowany przebieg 
reakcji pomiędzy tlenem i wodorem. Jaki będzie znak zmiany entalpii takiego procesu.  
d)(1 pkt.) Jak nazywana jest mieszanina gazowa wodoru z powietrzem (w stosunku objętościowym 2:5)?  
e)(3 pkt.) Podaj definicję twardości ogólnej (całkowitej) wody.  Jakie wyróżniamy składowe całkowitej twardości wody  
oraz jakie jony są odpowiedzialne za ich powstawanie? Podaj ich definicje (uwzględniając różnicę między nimi) oraz po 
dwa przykłady związków powodujących występowanie poszczególnych rodzajów twardości wody.  
 
Zad. 11 (9 pkt.) 
 Wapno palone (potoczna nazwa tlenku wapnia), kiedyś powszechnie stosowany do produkcji zaprawy murarskiej, 
można otrzymać na skutek prażenia węglanu wapnia (reakcja 1). Wapno palone gwałtownie reaguje z wodą  
z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Proces ten nazywa się gaszeniem wapna, a powstający w reakcji wodorotlenek wapnia 
nazywa się wapnem gaszonym (reakcja 2). Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy murarskiej, której twardnienie 
zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla zawartego w powietrzu (reakcja 3). 
a)(3 pkt) Zapisz równania reakcji 1, 2 i 3 w formie cząsteczkowej. 
b)(1,5 pkt) Określ, która z reakcji jest endoenergetyczna, a która egzoenergetyczna. 
c)(1 pkt) Oblicz standardową entalpię rozkładu węglanu wapnia wiedząc, że standardowe entalpie tworzenia 
reagentów wynoszą: 

∆𝐻𝑡𝑤,𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)
𝑜 = −1190,3

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
       ∆𝐻𝑡𝑤,𝐶𝑎𝑂 (𝑠)

𝑜 = −636,4 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
      ∆𝐻𝑡𝑤,𝐶𝑂2(𝑔)

𝑜 = −393,1 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Wynik podaj do jednego miejsca po przecinku. 
d)(2,5 pkt) Podczas prażenia węglanu wapnia, oprócz tlenku wapnia powstaje inny tlenek. Zaproponuj zestaw 
doświadczalny, pozwalający na identyfikację tego tlenku. W tym celu narysuj zestaw doświadczalny, z uwzględnieniem 
niezbędnych odczynników. Zapisz obserwacje i wnioski. 
e)(1 pkt) Wymień wiązania chemiczne, które można wyróżnić w strukturze węglanu wapnia. 
 
 

 
Odpowiedzi należy udzielać tylko w arkuszu odpowiedzi. Łączna ilość punktów: 90  

 

 
Czas trwania konkurencji: 90 minut 
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Zad. 1 (4 pkt.) 

a) 
Zdanie 1  2  3  4  

P/F  P F F P 
 

Po 0,5 pkt. za każdą poprawną odpowiedź 

b) Liczba centrów chiralności: 2 
1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

 

c) Forma mezo: C 1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

 Łącznie: 4 pkt. 

 
Zad. 2 (9 pkt.)  

a) 

 

1 pkt. – równanie zachodzącej reakcji 

b) 

Przykładowe obliczenia: 
4,6: 138 = 0,033  mola kwasu salicylowego  

7,3 ∙ 1,07 =7,811 g  masa użytego bezwodnika  

7,811 g :102 g/mol = 0,077 mola bezwodnika 

 

M kwasu salicylowego = 138 g/mol 
M aspiryny = 180 g/mol 
 
4,6 g kwasu salicynowego – x g aspiryny 
138g               – 180 g 
x = 6 g - tyle maksymalnie można otrzymać 

Wydajność = 3,78 
6⁄  ∙ 100 % = 63 %  

Odpowiedź: Wydajność reakcji syntezy aspiryny wynosi 63% 

1 pkt. - za obliczenie masy teoretycznej 

aspiryny 

1 pkt. - za wyznaczenie wydajności 

1 pkt. - za podanie wyniku z odpowiednim 

przybliżeniu 

 

c) 

Reagent, którego użyto w nadmiarze: bezwodnik octowy 
Uzasadnienie: Zastosowanie nadmiaru bezwodnika octanowego ma na celu 
poprawienie wydajności procesu syntezy  aspiryny. 
Nazwa reguły: Reguła przekory Le Chateliera i Brauna. 

0,5 pkt. - za podanie nazwy reagenta 

1 pkt. - za poprawne uzasadnienie 

0,5  pkt. - za podanie nazwy reguły 

d) 

Definicja katalizatora: Katalizator jest to substancja, której zadaniem jest 
obniżenie energii aktywacji, katalizator to substancja, która zwiększa 
szybkość reakcji chemicznej, sama się jednak nie zużywa. 
Cechy katalizatora: bierze udział w reakcji, nie zużywa się, działa 
selektywnie 

1 pkt. - za podanie definicji katalizatora 

1 pkt. - za wymienienie 3 cech katalizatora 

e) 

Odpowiedź: Selektywny katalizator to taki, który przyspiesza określoną 

reakcję danego substratu.  

lub 

Selektywny katalizator przyspiesza przebieg w danym kierunku, pozwala 

otrzymać produkt o dużej czystości, przy małym jednostkowym zużyciu 

surowców.  

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

 Łącznie: 9 pkt. 

II  Ogólnopolski  Turniej  All-chemiczny 
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Zad. 3 (5 pkt.) 

a) 

 Obserwacje 
Glukoza Glicerol 

Cu(OH)2 

(na zimno) 

Klarowny, szafirowy 
roztwór 

Klarowny, szafirowy 
roztwór 

 
Po zalkalizowaniu i ogrzaniu probówki z glukozą można zaobserwować 
pojawienie się ceglastoczerwonego osadu. 

0,5 pkt. - za prawidłowe 
uzupełnienie obserwacji dla 

glukozy 
0,5 pkt. - za prawidłowe 

uzupełnienie obserwacji dla 
glicerolu 

1 pkt. - za poprawne obserwacje 
dla doświadczenia prowadzonego 

na gorąco 
 

b) 

Przykładowe odpowiedzi: 
Glukoza i glicerol posiadają kilka grup hydroksylowych przy sąsiednich 
atomach węgla. 

lub 
Reakcja prowadzona za pomocą świeżo strąconego Cu(OH)2 na zimno 
pozwala na wykrycie kilku grup hydroksylowych obecnych przy sąsiednich 
atomach węgla. 

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

c)  
Przykładowa odpowiedź: 
Glukoza posiada właściwości redukujące związane z obecnością grupy 
aldehydowej, a glicerol nie. 

1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

0,5 pkt. – za częściowo poprawną 

odpowiedź 

d) 

NIE, w przypadku reakcji prowadzonej za pomocą Cu(OH)2 na zimno w obu 
probówkach uzyskujemy klarowne, szafirowe roztwory, gdyż oba związki 
posiadają kilka grup hydroksylowych przy sąsiednich atomach węgla. 
Reakcja prowadzona w podwyższonej temperaturze również nie pozwala na 
rozróżnienie glukozy i fruktozy, gdyż oba związki posiadają właściwości 
redukcyjne (powstają ceglastoczerwone osady). 

1pkt. - za pełną odpowiedź 
0,5 pkt. - za udzielenie niepełnej 

odpowiedzi 
 

 Łącznie: 5 pkt. 

Zad. 4 (6 pkt.) 

a) I, II, III, IV 

1pkt. za wszystkie poprawne odpowiedzi 
0,5 pkt. - za 3-2 poprawne odpowiedzi 

0 pkt. - za 1 lub brak poprawnych 
odpowiedzi 

b) 
I, III 
 

1 pkt. - za poprawną odpowiedź 
0 pkt.- za każdą odpowiedź odbiegającą od 

tej wskazanej w modelu 

c) II, IV 
1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

0 pkt.- za każdą odpowiedź odbiegającą od 

tej wskazanej w modelu 

d) 

Próba biuretowa Próba ksantoproteinowa 

  
 

2pkt. - za 2 poprawne odpowiedzi 
1pkt. - za jedną poprawną odpowiedź 
0 pkt. - za brak poprawnej odpowiedzi 

e) 
Nazwa pochodzi od biuretu, czyli najprostszego związku dającego 
pozytywny wyniki próby biuretowej. 

1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

 Łącznie: 6 pkt. 

 
Zad. 5 (11 pkt.) 

a) 

Barwa kryształków soli po ogrzaniu: biała 
Uzasadnienie zmiany barwy kryształków soli: W wyniku ogrzewania 
hydrat traci wodę, która wyparowuje. W wysokiej temperaturze sól staje się 
bezwodna, czemu towarzyszy zmiana barwy. 
Uzasadnienie ubytku masy: Ubytek masy związany jest z wodą ulatującą 
z układu reakcyjnego. 

Równanie reakcji: CuSO4 ∙ 5H2O
T
→ CuSO4 + 5H2O 

1 pkt. – za podanie barwy kryształków soli 
1 pkt. – za uzasadnienie zmiany barwy 

kryształków soli 
1 pkt. – za uzasadnienie ubytku masy 

1 pkt. – za poprawny zapis równania reakcji 

 

b) 
249,69 g CuSO4·5H2O – 5∙18 g H2O  
10,04 g CuSO4·5H2O – x g H2O  
x g H2O= (10,04∙5∙18)/249,69=3,62 g 

1 pkt. – za poprawne obliczenia 
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c) 
Ze względu na wysoką higroskopijność, biały proszek CuSO4 po dłuższym 
kontakcie z powietrzem przechodzi w CuSO4·5H2O i pojawia się ponownie 
niebieskie zabarwienie. 

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

d) 

Glukoza należy do cukrów prostych i wykazuje właściwości redukujące. 
Sacharoza jest disacharydem i takich właściwości nie posiada. Próba 
 Fehlinga jest reakcją chemiczną, stosowaną do wykrywania obecności 
związków redukujących. Dzięki próbie Fehlinga możemy więc odróżnić 
glukozę od sacharozy. 

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

e) 
Odczynnik Fehlinga ma intensywnie niebieską barwę. Po ogrzaniu z próbką 
w przypadku sacharozy nie następuje zmiana barwy. Glukoza powoduje 
zmianę barwy na ceglastoczerwoną. 

1 pkt. – za poprawne obserwacje dla 
sacharozy 

1 pkt. – za poprawne obserwacje dla 
glukozy 

f) 

W przypadku obecności związków redukujących w czasie podgrzewania 
następuje redukcja kationów miedzi i powstanie nierozpuszczalnego 
w wodzie tlenku miedzi(I) o barwie czerwonej. Jednocześnie glukoza utlenia 
się do kwasu glukonowego (glukonianu). 
Sacharoza nie wywołuje tych reakcji, dlatego barwa roztworu pozostaje 
niezmieniona. 

1 pkt. – podanie pełnych wniosków 
0,5 pkt. – za udzielenie częściowo 

poprawnej odpowiedzi 

g) 2CuSO4 + C6H12O6 + NaOH + H2O → Cu2O + C6H11O7Na + 2H2SO4 1 pkt. – za poprawny zapis równania reakcji 

 Łącznie: 11 pkt. 

Zad. 6 (8 pkt.) 

a) 

Obserwacje: Po zmieszaniu suchych substancji nie widać żadnych oznak 
zachodzącej reakcji. Po dodaniu wody pojawiają się fioletowe pary.  
 
 
Równanie: 2 Al + 3I2 → 2AlI3 (w obecności wilgoci zachodzi synteza jodku 
glinu) 

1 pkt. – za obserwacje z doświadczenia 
przeprowadzonego bez dodatku wody 
1 pkt. – za obserwacje z doświadczenia 
przeprowadzonego z dodatkiem wody 

 
1 pkt. – za równanie reakcji 

0,5 pkt. – za zapis równania reakcji bez 
poprawnego doboru współczynników 

stechiometrycznych 
 

b) Egzotermiczna 
1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

 

c) Woda pełni rolę katalizatora. 1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

d) 
Solubilizator  
W przypadku jodu jest to jodek potasu.  

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 
1 pkt. – z poprawna odpowiedź  

e) Płyn Lugola 1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

 Łącznie: 8 pkt. 

Zad. 7 (6 pkt.) 

a) 
Kwas oleinowy: 1 
Kwas linolowy: 2 
Kwas linolenowy: 3  

Po 0,5 pkt. za każdą poprawną odpowiedź 

b) 

 

1 pkt. – za poprawny zapis równania reakcji 

(podany trigliceryd może różnić się 

położeniem reszt kwasu oleinowego i 

linolowego) 

c)  

Równanie reakcji: 

 
Obliczenia: 
882 g triglicerydu − 4 ∗ 160g bromu

20 g − x
 

 x =  
20g∗8∗160g

882 g
= 14,5g 

Odpowiedź: Należy użyć 14,5 g bromu. 

1 pkt. - za poprawne równanie reakcji 

(podany trigliceryd może różnić się 

położeniem reszt kwasu oleinowego i 

linolowego) 

1 pkt. - za poprawne wyznaczenie masy 

bromu z odpowiednim przybliżeniem 

d) 

Przykładowe obliczenia: 
Zawarość trioleinianu glicerolu: 
100g ∙ 18% = 18g C3H5(C17H33COO)3     M = 884 g/mol 
Zawartość trilinolonianiu glicerolu: 
100g  ∙  68% = 68g C3H5(C17H31COO)3     M=878 g/mol 

0,5 p - za wyznaczenie objętości wodoru do 
wysycenia wiązań podwójnych w 

trioleinianie glicerolu 
0,5 p - za wyznaczenie objętości wodoru do 

wysycenia wiązań podwójnych w 
trilinolonianie glicerolu 
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Trioleinien glicerolu (3 wiązania podwójne): 
884  g C3H5(C17H33COO)3 –  3 ∙ 22,4 dm3 H2 
18g                              – x dm3 

x = 1,37 dm3 

Trilinoloninian glicerolu (6 wiązań podwójnych): 
878 g  C3H5(C17H31COO)3 – 6∙22,4 dm3 H2 

68g                              – y dm3 

y = 10,41 dm3 
x + y = 1,37 + 10,41 = 11,78 dm3 ≅ 12 dm3 

0,5 p - za podanie sumarycznej objętości 
wodoru z odpowiednim przybliżeniem 

 

 Łącznie: 6 pkt. 

Zad. 8 (12 pkt.) 

a) 

Probówka nr 1: Wydziela się brunatny gaz, a roztwór przyjmuje niebieskie 
zabarwienie. 
Probówka nr 2: Wydziela się bezbarwny gaz, a roztwór przyjmuje 
niebieskie zabarwienie.   

1 pkt. – za obserwacje z doświadczenia  
w probówce nr 1 

 
 1 pkt. – za obserwacje z doświadczenia  

w probówce nr 2 

 

b) 

Równania reakcji zachodzącej w probówce 1: 
Równanie 1: 𝐶𝑢 +  4 HNO3(stęż.)    Cu(NO3)2  +  2 NO2 +  2 H2O     
Równanie 2: 𝐶𝑢 +  4 H+ + 2NO3-     Cu2+  +  2 NO2 +  2 H2O     
 
Równania reakcji zachodzącej w probówce 2: 
Równanie 3: 3 𝐶𝑢 +  8 HNO3 (rozc.)   3 Cu(NO3)2  +  2 NO +  4 H2O     
Równanie 4: 3 𝐶𝑢 +  8 H+- + 2NO3-   3 Cu2+  +  2 NO +  4 H2O     

 
2 pkt. – za równania reakcji 1 i 2 

 
 

2 pkt. – za równania reakcji 2 i 3 
 

 

c) Właściwości utleniające     1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

d) 

 
 
Nazwa zwyczajowa: nitrogliceryna 

Wzór półstrukturalny: 

 
1 pkt. – za nazwę zwyczajową leku 

1 pkt. – za wzór półstrukturalny 
 

 1pkt. – za poprawne równanie reakcji 
0,5 pkt. – za zapis równania reakcji bez 

uwzględnienia katalizatora 

Równanie reakcji: 
 

 

e) 

Obliczenia: 
40 cm3 wody      - 0,003 g NO3

− 
1000 cm3 wody - x 
x= 75 mg NO3- 

Porównanie z normą (75 mg > 44 mg) 
Wniosek: Woda nie nadaje się do spożycia 

1 pkt. – za poprawne obliczenia 
1 pkt. – za poprawny wniosek 

 Łącznie: 12 pkt. 

Zad. 9 (10 pkt.) 

a) 

Obliczenia: 
K:Al.:Si:O=(14,03/39): (9,71/27): (30,22/28): (46,04/16)= 
0,3597:0,3596:1,079:2,877= 1:1:3:8 
Wzór sumaryczny: KAlSi3O8 

1 pkt. – za poprawne obliczenia 

1 pkt. - za poprawny wzór sumaryczny 

krzemianu 

b) 

Przykładowe odpowiedzi: 
KAl[Si3O8] jest źródłem krzemionki (SiO2), podstawowego składnika 
szkłotwórczego.  
Krzemionka z dodatkiem tlenków metali z 1 grupy układu okresowego, topi się 
w znacznie niższej temperaturze niż krzemionka bez domieszek. 

1 pkt. - za jedną z odpowiedzi wskazaną w 

modelu 

 

c) 3K[AlSi3O8] + H2O → KAl2(OH)2AlSi3O10 + 6 SiO2 + K2O  

1 pkt. - za poprawne zapisanie reagentów 

reakcji 

1 pkt. - za zapis reakcji z uwzględnieniem 

współczynników stechiometrycznych 

d) 

Szkło wodne – to wodny roztwór krzemianów sodu, potasu bądź sodu i potasu, 
o zmiennym składzie oraz ogólnym wzorze mMe2O·nSiO2·xH2O 
lub 
Szkło wodne- to stężony roztwór metakrzemianu sodu bądź potasu, powstaje 
w wyniku rozpuszczenia krzemionki w roztworze wodorotlenku sodu lub 
potasu 

1 pkt. - za podanie poprawnej definicji 

0,5 pkt. - za podanie jednego przykładu 

0,5 pkt. za podanie drugiego przykładu   

 



- strona 9 - 
 

Przykłady wykorzystania: do wyrobu klejów, kitów, farb, proszków do 
prania, elektrod spawalniczych, produkcja materiałów ogniotrwałych, 
produkcja form w odlewnictwie, produkcja żywic silikonowych, spoiwo do 
materiałów ceramicznych, produkcja środków odtłuszczających, czyszczących, 
środek usuwający metale ciężkie, aktywator materiałów geopolimerowych, 
produkcja powłok malarskich, suchych mieszanek zaprawowych.   
 

e) 
Równanie reakcji: 

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2 H2O  

 

Hybrydyzacja: sp3 

Budowa: tetraedryczna   

1 pkt. - za poprawne równanie 

1 pkt – za podanie hybrydyzacji i budowy 

przestrzennej 

1 pkt- za narysowanie modelu 

przestrzennego  

 Łącznie: 10 pkt. 

 
Zad. 10 (10 pkt.) 

a) 

Oczyszczanie – przywracanie wodzie (ściekom) takiej jakości, aby mogła 

być zwrócona środowisku bez pogorszenia jakości tego środowiska. 

Uzdatnianie – nadawanie wodzie walorów pozwalających na jej spożycie, 

bądź użytkowanie. Podstawowym celem uzdatniania wód jest usunięcie z 

nich czynników chorobotwórczych oraz nadanie im walorów smakowych. 

1 pkt. – za wyjaśnienie na czym polega 

uzdatnianie wód 

1 pkt. – za wyjaśnienie na czym polega 

oczyszczanie wód 

b) 

Cząsteczka wody jest dipolem, gdyż rozłożenie atomów w cząsteczce jest 
nieliniowe. O charakterze dipolowym świadczy także różnica 
elektroujemności między atomami tlenu i wodoru. Na atomach wodoru 
występuje cząstkowy ładunek dodatni, a na atomie tlenu – cząstkowy 
ładunek ujemny. 

1 pkt. – za podanie wpływu kształtu 

cząsteczki na jej charakter dipolowy 

1 pkt.- za podanie wpływu różnicy 

elektroujemności  

c) 
Uzasadnienie: Niekontrolowany przebieg reakcji między tlenem i wodorem 
może zakończyć się wybuchem.  
Znak entalpii: ujemny 

1 pkt. - za poprawne wyjaśnienie 

1 pkt. - za poprawny znak entalpii 

d) Mieszaniny piorunującej  lub mieszaniny tlenowodorowej 1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

e) 

Twardość ogólna (całkowita) – jest to suma stężeń jonów składających się 
na twardość węglanową (przemijającą) oraz niewęglanową (trwała).  
Twardość węglanowa (przemijająca) – jest to twardość nietrwała 
spowodowana głównie wodorowęglanami, węglanami i wodorotlenkami 
wapnia i magnezu. Twardość węglanową można usunąć w łatwy sposób 
poprzez ogrzewanie wody. Przykłady: Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2. 

Twardość niewęglanowa ( nieprzemijająca) – jest to twardość trwała, 
spowodowana obecnością w wodzie rozpuszczalnych chlorków, siarczanów 
i krzemianów wapnia oraz magnezu. Twardości niewęglanowej nie można 
usunąć w prosty sposób, poprzez gotowanie wody. Przykłady: CaSO4, CaCl2, 
MgSO4 

1 pkt. – podanie poprawnej definicji 

twardości ogólnej 

1pkt. – podanie definicji twardości 

węglanowej i nie węglanowej 

1 pkt. – podanie przykładów twardości 

węglanowej i niewęglanowej 

 Łącznie: 10 pkt. 

 
Zad. 11 (9 pkt.)  

a) 
Reakcja 1: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 +  𝐶𝑂2 
Reakcja 2 : 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 
Reakcja 3: 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 

1 pkt. – za reakcję 1 

1pkt. - za reakcję 2 

1 pkt. - za reakcję 3 

b) Reakcje endoenergetyczne: 1   Reakcje egzoenergetyczne: 2 i 3 
Po 0,5 pkt. za każdą poprawną odpowiedź 

(w sumie 1,5 pkt.) 

c) ∆𝐻 =  −393,1 − 636,4 − (−1190,3) =160,8 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 1 pkt. – za poprawne obliczenia 

d) Przykładowy schemat: 

Obserwacje: Woda wapienna 
mętnieje. 
 
Wniosek: Podczas prażenia 

1pkt. - za prawidłowy schemat zestawu do 

doświadczenia 

0,5 pkt. - za podanie odczynników: CaCO3, 
Ca(OH)2 (lub woda wapienna) 

0,5 pkt. - za poprawne obserwacje 
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węglanu wapnia powstaje 
dwutlenek węgla. 
 

0,5 pkt. - za poprawne wnioski 
 

 

e) wiązania jonowe i kowalencyjne spolaryzowane 

1 pkt. – za poprawną odpowiedź 

0 pkt. - za każdą inną odpowiedź niż ta 

zamieszczona w modelu 

 Łącznie: 9 pkt. 

 
 
 
 
 

 
 


