
 

 
 
Zadanie 1 (9 pkt.) Wskaż, które odpowiedzi są poprawne w odniesieniu do pierwiast-
ków bloków energetycznych s i p oraz uzasadnij krótko (jednym zdaniem) dlaczego. 

1. (1,5 pkt.) Promień atomowy w danej grupie w większości wypadków maleje wraz 
ze wzrostem numeru okresu. 

2. (1,5 pkt.) Promień atomowy w danym okresie w większości wypadków maleje 
wraz ze wzrostem numeru grupy. 

3. (1,5 pkt.) Elektroujemność pierwiastka w danej grupie w większości wypadków 
maleje wraz ze wzrostem numeru okresu. 

4. (1,5 pkt.) Elektroujemność pierwiastka w danym okresie w większości wypadków 
maleje wraz ze wzrostem numeru grupy. 

5. (1,5 pkt.) Charakter metaliczny pierwiastka w danej grupie w większości wypad-
ków maleje wraz ze wzrostem numeru okresu. 

6. (1,5 pkt.) Charakter metaliczny pierwiastka w danym okresie w większości wy-
padków maleje wraz ze wzrostem numeru grupy. 

Zadanie 2 (5 pkt.) Określ lub zapisz: 

1. (2 pkt.) typy wiązań chemicznych w cząsteczkach HCl, N2, NH3BF3, CaCl2 uwzględ-
niając lokalizację wiążącej pary elektronowej, 

2. (2 pkt.) wzory elektronowe (Lewisa) podanych wyżej cząsteczek, 
3. (1 pkt.) hybrydyzację atomu węgla w cząsteczkach etylenu, benzenu, metanu i al-

dehydu mrówkowego. 

Zadanie 3 (8 pkt.) Krzem występujący w przyrodzie jest mieszaniną trzech izotopów: 
28Si, 29Si i 30Si. Dokładne masy atomowe poszczególnych izotopów wynoszą odpowied-
nio 27,977 u, 28,976 u i 29,974 u. 

1. (5 pkt.) Oblicz zawartość procentową izotopów 29Si i 30Si w przyrodzie wiedząc, że 
średnia masa atomowa krzemu wynosi 28,086 u, zaś procentowa zawartość naj-
bardziej rozpowszechnionego izotopu 28Si wynosi 92,223%. 

2. (3 pkt.) Oblicz masę atomową protu (izotopu 1H) wiedząc, że masa cząsteczki 
28Si1H4 wynosi 5,315⨯10–23 g. 

Zadanie 4 (4 pkt.) Oblicz efekt cieplny (zmianę entalpii) w warunkach standardowych 
reakcji niecałkowitego spalania 3 moli metanu do tlenku węgla(II) i ciekłej wody, wie-
dząc, że standardowe entalpie tworzenia wody w fazie gazowej, tlenku węgla(II) i me-
tanu wynoszą odpowiednio: –241,8 kJ/mol i –110,5 kJ/mol oraz –74,9 kJ/mol, zaś stan-
dardowa entalpia kondensacji wody z fazy gazowej do ciekłej wynosi –44,0 kJ/mol. 
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Zadanie 5 (10 pkt.) Ester A o masie cząsteczkowej 88 u otrzymano z najprostszego 
kwasu karboksylowego B oraz pierwszorzędowego alkoholu C. 

1. (4 pkt.)Wykonaj obliczenia niezbędne do określenia wzoru związku C. 
2. (3 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków A, B i C. 
3. (2 pkt.) Podaj nazwę alkoholu, będącego izomerem alkoholu C, którego łagodne 

utlenianie prowadzi do otrzymania ketonu D oraz zwyczajową nazwę tego ketonu. 
4. (1 pkt.) Kwas B można również utlenić, z utworzeniem dobrze znanego Ci związku. 

W reakcji tej atom tlenu zostaje wprowadzony między atom węgla i wodoru w czą-
steczce kwasu B. Podaj nazwę otrzymanego w ten sposób związku. 

Zadanie 6 (4 pkt.) Mocznik jest jednym z nawozów azotowych. Po raz pierwszy otrzy-
mano go ze związku nieorganicznego w wyniku izomeryzacji. Użyty substrat był solą 
amonową kwasu tlenowego, którego anion składający  się z trzech atomów różnych 
pierwiastków może występować w dwóch formach. W jednej z tych form atom wodoru 
połączony jest z atomem pierwiastka dwuwartościowego, a środkowy atom tworzy cztery 
wiązania. 

1. (2 pkt.) Podaj wzór strukturalny mocznika oraz wzór jednej z możliwych form 
związku, z którego został otrzymany. 

2. (1 pkt.) W przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlen-
ku węgla z amoniakiem pod ciśnieniem 100–200 atm, w temperaturze 160–200°C. 
Zapisz równanie tej reakcji wiedząc, że oprócz mocznika powstaje jeszcze jeden 
produkt. 

3. (1 pkt.) Mocznik jest końcowym  produktem przemian zachodzących między in-
nymi w organizmie człowieka, której ulega pewna grupa substancji organicznych, 
stanowiących ważny składnik pożywienia. Podaj nazwę tej grupy substancji. 

Zadanie 7 (4 pkt.) Rozpatrz dwie reakcje chemiczne: 

…HNO3 → … NO2 + … H2O + … O2 
… Zn + … HNO3 → … Zn(NO3)2 + … NH4NO3 + … H2O 

1. (3 pkt.) Uzgodnij równania tych reakcji zapisując uprzednio reakcje połówkowe. 
2. (1 pkt.) Na podstawie tych dwóch reakcji można wnioskować, że: 

I. HNO3 ma właściwości utleniające. 
II. Azot z +5 stopnia utlenienia może się zredukować na –3 stopień utlenienia. 
III. HNO3 jest kwasem mocnym. 
IV. HNO3 jest kwasem nietrwałym. 

Z powyższych zdań słuszne są: 

A. I, II i III 
B. II, III i IV 
C. I, II i IV 
D. I, III i IV 

 

 

 



Zadanie 8 (10 pkt.) 

1. (1 pkt.) Podaj definicję krakingu. 
2. (2 pkt.) Napisz reakcję krakingu n-alkanu o 11 atomach węgla w cząsteczce wie-

dząc, że jednym z produktów jest alken o 7 atomach węgla, w którym wiązanie 
wielokrotne znajduje się między 1 a 2 atomem węgla. Użyj wzorów strukturalnych 
lub półstrukturalnych. Podaj nazwy produktów. 

3. (3 pkt.) Oblicz jaką objętość w dm3 zajmie produkt o mniejszej liczbie atomów wę-
gla w cząsteczce, jeżeli reakcja krakingu była przeprowadzona w temperaturze 
500°C i pod ciśnieniem 2 MPa, a masa substratu wynosiła 484 g. Wydajność reakcji 
wynosiła 80%. Wynik końcowy zaokrąglij do jedności. 
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4. (4 pkt.) Narysuj po dwa przykłady (Uwaga! w wypadku podania większej liczby 
wzorów w pierwszej kolejności podczas oceniania pod uwagę  będą brane odpo-
wiedzi błędne) dowolnych izomerów konstytucyjnych funkcyjnych (położenie 
wiązania podwójnego) oraz łańcuchowych produktu o większej liczbie atomów 
węgla w cząsteczce z podpunktu 2. Podaj nazwę każdego z nich. 

Zadanie 9 (9 pkt.) Dany jest wodny roztwór NH3·H2O o objętości 200 cm3 i stężeniu 
0,15 mol/dm3. Stała dysocjacji zasady amonowej wynosi KNH3·H2O=1,8 ×10–5. Oblicz: 

1. (3 pkt.) pH tego roztworu, 

2. (2 pkt.) objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 potrzebną do 

całkowitego zmiareczkowania powyższego roztworu zasady amonowej, 

3. (4 pkt.) pH roztworu powstałego po zobojętnieniu roztworu zasady amonowej roz-

tworem kwasu solnego. 

Wskazówka do punktu 3. Jony amonowe powstające w reakcji zasady amonowej z kwasem solnym we-

dług teorii Brønsteda kwasów i zasad zachowują się jak kwas, który reaguje z wodą (zasadą według tej 

teorii ) zgodnie z równaniem:    
 + H2O  ↔ NH3·H2O + H+. Stała równowagi tej reakcji wynosi: 

      
     

        
           

Zadanie 10 (9 pkt.) Produktem utlenienia amoniaku w zależności od warunków pro-
wadzenia procesu może być: (a) azot, (b) tlenek azotu(I), (c) tlenek azotu(II), (d) tlenek 
azotu(IV). 

1. (2 pkt.) Ułóż i uzgodnij odpowiednie równania reakcji. 
2. (2 pkt.) Oblicz zużycie tlenu (w cm3) w procesach a-d, jeżeli reakcji ulega 200 cm3 

amoniaku.  
3. (4 pkt.) Określ rodzaj wiązań w cząsteczce amoniaku, uwzględniając zarówno loka-

lizację wiążącej pary elektronowej, jak i teorię orbitali molekularnych. Opisz i na-
szkicuj przestrzenny kształt cząsteczki amoniaku w oparciu o pojęcie hybrydyzacji 
(podaj typ hybrydyzacji atomu azotu w cząsteczce amoniaku, podaj rozmieszcze-
nie przestrzenne zhybrydyzowanych orbitali, podaj jaki wielościan opisuje kształt 
cząsteczki amoniaku i wyjaśnij dlaczego). Określ w przybliżeniu, jaki jest kąt po-
między wiązaniami H-N-H. 

4. (1 pkt.) Którą z powyższych reakcji a-d, wykorzystuje się w procesie otrzymywania 
kwasu azotowego(V) metodą Ostwalda?  



Zadanie 11 (3 pkt.) Pobrano 80,0 cm3 gazu zawierającego m.in. CO2, O2 oraz CO i anali-
zowano w aparacie Orsata pochłaniając kolejno CO2 w roztworze wodorotlenku pota-
sowego, O2 w zasadowym roztworze pirogalolu i CO w amoniakalnym roztworze chlor-
ku miedzi(I). Po przejściu gazu przez poszczególne płuczki odczytano następujące obję-
tości gazu: 74,5 cm3, 66 cm3 i 62,5 cm3. Oblicz procentową (% obj.) zawartość wymie-
nionych składników w analizowanym gazie. 

 

Rys. 1. Aparat Orsata do analizy gazów spalinowych: b – biureta, n – naczynie do ustalania poziomu cieczy, 
h – kran końcowy, v – rurka doprowadzająca mieszaninę gazów do analizy; I, II, III – naczynia do pochła-
niania gazów zawierające odpowiednio: roztwór wodorotlenku potasowego, alkaliczny roztwór pioroga-
lolu, amoniakalny roztwór chlorku miedzi(I). 

Zadanie 12 (8 pkt.) 

1. (2 pkt.) Oblicz wydajność syntezy amoniaku wiedząc, że w reaktorze znajduje się 
280 kg azotu i 60 kg wodoru, zaś w mieszaninie gazów poreakcyjnych jest 72 kg 
amoniaku. 

2. (1 pkt.) W latach 1905-1910 opracowana została metoda syntezy amoniaku z azo-
tu i wodoru w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniu. Za tę syntezę 
amoniaku z pierwiastków składowych przyznana została w 1918 roku nagroda 
Nobla. Jak nazywa się jej laureat? 

3. (4 pkt.) Wyjaśnij, dlaczego syntezę amoniaku wg procedury z punktu 2 prowadzi 
się pod wysokim ciśnieniem i w temperaturze ok. 500°C pomimo tego, że reakcja 
ta jest egzoenergetyczna. 

4. (1 pkt.) Jaki metal pełni funkcję fazy aktywnej w przemysłowej syntezie amoniaku? 

 

 

 



Zadanie 13 (7 pkt.) 

1. (4 pkt.) Oblicz teoretyczną zawartość składników odżywczych w saletrze amono-
wej (w przeliczeniu na azot) oraz saletrze potasowej (w przeliczeniu na azot i tle-
nek potasu). 

2. (2 pkt.) Saletry – tą nazwą określa się szereg azotanów(V) o znaczeniu gospodar-
czym, do których należą saletra: amonowa (NH4NO3), potasowa (KNO3), sodowa 
(NaNO3) i wapniowa (Ca(NO3)2). Wśród wymienionych wskaż te, które występują 
w stanie naturalnym oraz przypisz im odpowiednie nazwy zwyczajowe (saletra 
chilijska, indyjska, norweska). 

3. (1 pkt.) Wskaż, która spośród wymienionych powyżej saletr, jest jednym z najpo-
pularniejszych jednoskładnikowych nawozów mineralnych, produkowanym przez 
Grupę Azoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpowiedzi należy udzielać tylko w arkuszu odpowiedzi. 

 Łącznia ilość punktów: 90 pkt. 

 

Czas trwania konkurencji: 120 minut. 

 


