
 
 
 
Zad. 1 (2 pkt.) 
 Produktami półspalania pewnego węglowodoru są: 7,336 g tlenku węgla(II) oraz 5,5429 dm3 wody.   
a)(2pkt.) Jaki węglowodór uległ spalaniu? Podaj wzór sumaryczny. Swoją odpowiedź uzasadnij odpowiednimi 
obliczeniami, zakładając, że mamy do czynienia z warunkami normalnymi. 
 
 
Zad. 2 (8 pkt.) 
 Powłoka walencyjna dwudodatniego kationu pewnego pierwiastka X2+  ma konfigurację 3d9. 
a) (2 pkt.) Podaj nazwę pierwiastka X. Zapisz konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X. 
b) (2 pkt.) Zaproponuj doświadczenie pozwalające na otrzymanie wodorotlenku pierwiastka X. Zapisz równanie 
zachodzącej reakcji. 
c) (4 pkt.) Jaki charakter chemiczny wykazuje wodorotlenek pierwiastka X? Odpowiedź uzasadnij zapisując 
odpowiednie reakcje oraz obserwacje. 
 
 
Zad. 3 (4 pkt.) 
 Podczas pieczenia ciasta zachodzi reakcja termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu (składnika proszku do 
pieczenia) opisana równaniem: 

                        
a) (2 pkt.) Podczas pieczenia szarlotki Kasia użyła 5 g proszku do pieczenia. Korzystając z zamieszczonych poniżej 
wartości entalpii tworzenia, oblicz ile energii wydzieli się lub zostanie pochłonięte przez układ podczas rozkładu 
proszku do pieczenia. Załóż, że wodorowęglan sodu jest jedynym składnikiem użytego proszku do pieczenia. 
 

Substancja              
  

   
  

       -947,7 
       -1129,19 
    -285,83 
    -393,51 

 
b) (1 pkt.) Określ czy reakcja termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu jest reakcją endoenergiczną czy 
egzoenergiczną. 
c) (1 pkt.) Podaj treść prawa Hessa. 
 
 
Zad. 4 (3 pkt.) 
 Szkło wodne to stężony roztwór metakrzemianu sodu Na2SiO3 lub metakrzemianu potasu K2SiO3. Można go 
otrzymać poprzez rozpuszczenie krzemionki (np. piasku) w wodorotlenku sodu lub potasu. Szkło wodne w roztworze 
wodnym jest w znacznym stopniu zhydrolizowane. Kryształki soli metali tj.: żelaza(III), chromu(III), niklu(II) 
wprowadzone do roztworu szkła wodnego tworzą nierozpuszczalne metakrzemiany. 
a) (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania metakrzemianu sodu z piasku i odpowiedniego wodorotlenku. 
b) (1 pkt.) Zapisz reakcję hydrolizy metakrzemianu sodu. Jaki odczyn posiada wodny roztwór szkła wodnego? 
c) (1 pkt.) Do roztworu szkła wodnego wrzucono kilka kryształków chlorku żelaza(III). Zapisz cząsteczkowo równanie 
zachodzącej reakcji. 
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Zad. 5 (5 pkt.) 
 Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie właściwości redukujących glukozy  
i fruktozy. W tym celu: 
a) (1 pkt.) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej poniżej listy: 

 zawiesina świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) 
 wodny roztwór bromu 
 wodny roztwór chlorku żelaza(III) 

 

 

b) (2 pkt.) Po wprowadzeniu wybranego w podpunkcie a) odczynnika zawartość probówek I i II ogrzano. Napisz 
obserwacje. 
c) (2 pkt.) Zapisz równanie reakcji dla glukozy potwierdzające jej redukcyjne właściwości z wybranym w podpunkcie 
a) odczynnikiem. Podaj nazwę organicznego produktu reakcji. 

 

 
Zad. 6 (3 pkt.) 
 Kwas salicylowy zbudowany jest z grupy hydroksylowej i karboksylowej przyłączonej do pierścienia benzenowego 
w pozycji orto. Stosowany jest głównie jako substrat w produkcji aspiryny (kwasu acetylosalicylowego).  
a) (1 pkt.) Narysuj wzór strukturalny kwasu salicylowego.  
b) (1 pkt.) Podaj ile wiązań σ i π znajduje się w jego cząsteczce. 
c) (1 pkt.) Określ hybrydyzację atomów węgla w pierścieniu benzenowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zad 1 (2 pkt.) 
a) 

      
  

 
 

 
        

 

 
    

28 g CO      –  1 mol C 
7,336 g CO –  x mol C 
x = 0,262 mola C 
 
22,4 dm3        –  2 mole H 
5,5429 dm3  –  y mol H 

y = 0,4949 mola H 
 
 

 
 
     

     
 

 

     
 

Iloraz mnożymy przez 9 aby otrzymać liczby całkowite: 
 

 
 
 

  
 

 
Odpowiedź: Szukany węglowodór to C9H17 

1 pkt. - za poprawne wyznaczenie x i y 
1 pkt. - za podanie poprawnego wzoru 

węglowodoru 

 Łącznie: 2 pkt. 

 
Zad. 2 (8 pkt.) 
a) Pierwiastek X to Cu. 

 Pierwiastki z grupy 6 i 11 obowiązuje promocja elektronowa.  
 [Cu2+]=1s22s22p63s23p63d9 

1 pkt. - za podanie nazwy pierwiastka X 
1 pkt. - za zapis konfiguracji elektronowej 

b) CuSO4 + 2NaOH →Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4 

1 pkt. - za uzupełnienie schematu 
doświadczenia 

1 pkt. - za zapis równania reakcji 

c) Charakter chemiczny:  amfoteryczny 
 

Cu(OH)2 + H2O   reakcja nie 
zachodzi 

Brak widocznych objawów 
zachodzącej reakcji 

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O  Niebieski galaretowaty 
osad roztwarza się  

Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2[Cu(OH)4] Niebieski galaretowaty 
osad roztwarza się 

 

1 pkt. - za podanie charakteru 
wodorotlenku pierwiastka X. 

1 pkt. - za zapis reakcji wodorotlenku z 
wodą i podanie obserwacji 

1 pkt. - za zapis reakcji wodorotlenku z 
mocnym kwasem i podanie obserwacji 
1 pkt. - za zapis reakcji wodorotlenku z 

zasadą i podanie obserwacji 
 

 Łącznie: 8 pkt. 
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Zad. 3 (4 pkt.) 
a) Obliczamy ile energii wydzielonej lub pochłoniętej przez układ 

podczas rozkładu 2 moli NaHCO3: 
                                

                               

                   
  

   
  

 
Obliczamy ile energii wydzieli się z rozkładu 5 g NaHCO3: 
                       
               
        

   
           

     
        

 
Odpowiedź: Podczas rozkładu 5g NaHCO3 układ pochłania 2,6 kJ 
energii. 

1 pkt. – za obliczenie energii pochłoniętej 
podczas rozkładu 2 moli NaHCO3 

1 pkt. – za obliczenie energii pochłoniętej 
podczas rozkładu 5g NaHCO3 

b) Endoenergiczna 1 pkt. - za podanie prawidłowej odpowiedzi 

c) Prawo Hessa - ilość ciepła wydzielonego lub pochłoniętego przez 
układ reagujący zależy jedynie od stanu początkowego i 
końcowego układu tj. substratów i produktów reakcji, nie zaś od 
sposobu prowadzenia procesu. 

1 pkt. - za podanie prawidłowej odpowiedzi 

 Łącznie: 4 pkt. 

 
Zad. 4 (4 pkt.) 
a)                        1 pkt. - za prawidłowy zapis równania 

reakcji 

b)     
                  

  

odczyn zasadowy 

1 pkt. - za prawidłowy zapis równania 
reakcji 

1 pkt. - za prawidłowe podanie odczynu 
roztworu 

c)                                    1 pkt. - za prawidłowy zapis równania 
reakcji 

 Łącznie: 4 pkt. 

 
Zad. 5 (6 pkt) 
a) Zawiesina świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) 1 pkt. - za podanie prawidłowej odpowiedzi 

b) Po wprowadzeniu roztworu wodorotlenku miedzi(II) do probówek 
I i II obserwuje się powstanie szafirowego roztworu. Po ogrzaniu 
zawartości obu probówek obserwuje się powstanie 
ceglastoczerwonego osadu. 

1 pkt. - za udzielenie niepełnej odpowiedzi 
2 pkt. - za udzielenie pełnej odpowiedzi 

c)                 
 
                   

 
Organiczny produkt reakcji: kwas glukonowy 

1 pkt. - za prawidłowy zapis równania 
reakcji 

1 pkt. - za prawidłowe podanie nazwy 
organicznego produktu reakcji 

 Łącznie: 6 pkt. 

 
Zad 6 (3 pkt.) 
a) 

 

1 pkt. - za wzór kwasu salicylowego 

b) Liczba wiązań σ: 16   Liczba wiązań π: 4 1 pkt. - za udzielenie poprawnej odpowiedzi 

c) sp2 1 pkt. - za udzielenie poprawnej odpowiedzi 

 Łącznie: 3 pkt. 

 


