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Zad. 1 (6 pkt) 
Kwas acetylosalicylowy, zwany powszechnie pod nazwą aspiryna, otrzymywany jest w reakcji kwasu salicylowego 
z bezwodnikiem octowym zgodnie z równaniem: 

 

 
 

Wiedząc, że bezwodnik reaguje z grupą hydroksylową kwasu salicylowego i jest to reakcja estryfikacji: 
a) (1 pkt) Podaj wzór strukturalny kwasu acetylosalicylowego. 

b) (1 pkt) Podaj nazwę systematyczną kwasu salicylowego. 

c) (1 pkt) Jaką funkcję pełni stężony kwas siarkowy(VI) w powyższej reakcji? 

d) (3 pkt) Farmaceuta otrzymał w powyższej reakcji 5,02 g aspiryny i obliczył, iż używając stechiometrycznych ilości 

substratów reakcja ta przebiegła z 72% wydajnością. Ile substratów odważył do reakcji farmaceuta? 

 

 

Zad. 2 (4 pkt) 
Rozkład termiczny octanu baru bądź wapnia prowadzi do powstania ketonów. 16 g octanu wapnia ogrzewano 
w otwartym naczyniu, a po przerwaniu ogrzewania okazało się, że na dnie naczynia pozostało 13,1 g mieszaniny 
substancji stałych. Ile procent octanu wapnia uległo rozkładowi i jakie były produkty tego rozkładu? 
 
 
Zad. 3 (3 pkt) 
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, jeśli jest fałszywe. 
 

Zdanie 
1. Węgiel występuje w trzech odmianach alotropowych. 
2. Diament w stanie czystym tworzy bezbarwne, przezroczyste kryształy, bardzo twarde, 

silnie łamiące światło, przewodzące prąd elektryczny. 
3. Sieć przestrzenna grafitu składa się z równoległych płaskich warstw, gdzie każdy atom 

węgla w danej warstwie jest połączony z trzema innymi atomami wiązaniami 
kowalencyjnymi. 

 
 

Zad. 4 (6 pkt) 
Ile cm3 wody i 98,3% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84 g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać 1 dm3 kwasu 
siarkowego(VI) o gęstości 1,28 g/cm3 (36,7%) stosowanego jako elektrolit w akumulatorze ołowiowym?  
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Zad. 5 (3 pkt) 
Brunatnoczerwony tlenek azotu(IV) NO2 oraz jego bezbarwny dimer N2O4 w postaci gazowej występują zawsze jako 
mieszanina równowagowa. W układzie między tymi tlenkami ustala się równowaga dynamiczna: 

2NO2 ⇆ N2O4 

W temperaturze pokojowej mieszaninę tlenków NO2 i N2O4 wprowadzono do trzech probówek i szczelnie zamknięto. 
Następnie mieszaniny doprowadzono do różnych temperatur. 
 
Wyniki obserwacji zapisano w tabeli: 
 

Temperatura [°C] - 10 20 90 
Barwa mieszaniny gazów bezbarwna żółtobrązowa brunatnoczerwona 

 
Napisz, czy dimeryzacja NO2 jest reakcją egzoenergetyczną czy endoenergetyczną. Odpowiedź uzasadnij. 
 
 
Zad. 6 (8 pkt) 
Teoria VSEPR (teoria odpychania par elektronowych powłoki walencyjnej) jest metodą opartą na teorii Lewisa. Służy do 
przewidywania geometrii cząsteczki. O przestrzennym rozmieszczeniu ligandów decyduje liczba par wiążących δ i par 
wolnych (niewiążących) jonu centralnego. 
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a) (6 pkt) Dane są 3 reakcje chemiczne: 

Cu + HNO3(stęż.) → ……………………………………… 

Fe + H2SO4(stęż.) → …………………………………….. 

Cu + HNO3(rozc.) →……………………………………… 

Dokończ podane równania reakcji oraz uzgodnij współczynniki stechiometryczne. 

b) (2 pkt) Z powyższych równań reakcji wybierz tlenek, który występuje w każdym z nich, następnie korzystając 

z metody VSEPR ustal ich hybrydyzację oraz kształt tej cząsteczki. 

 

TLENEK HYBRYDYZACJA KSZTAŁT CZĄSTECZKI 
   

 
 
Zad. 7 (7 pkt) 
W reaktorze o objętości 1 dm3, w temperaturze T, przebiegła reakcja opisana poniższym równaniem:  

A+B ↔ C+D 

Podczas reakcji użyto 3 mole substancji B oraz pewną ilość substancji A. Po ustaleniu się stanu równowagi w mieszaninie 
poreakcyjnej znajdowało się 1,3 mola substancji B.  
a) (4 pkt) Wiedząc, że stała równowagi tej reakcji wynosi 1,4 oblicz stężenie początkowe substancji A. Wynik podaj 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) (1 pkt) Wiedząc, że reakcja chemiczna przebiega według równania kinetycznego v = k[A][B], określ całkowity rząd 

tej reakcji. 

c) (2 pkt) Oblicz jak zmieni się szybkość tej reakcji, jeżeli stężenie substratu A zmniejszymy sześciokrotnie, 

zwiększając jednocześnie stężenie substratu B dwukrotnie. 
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Zad. 8 (6 pkt) 

W wyniku reakcji spalania 110 gram węgla wydzieliło się 3611,575 kJ energii na sposób ciepła.  

a) (2 pkt) Oblicz entalpię tworzenia tlenku węgla(IV) wyrażoną w kJ/mol. 

b) (2 pkt) Przedstaw wykres obrazujący zależność zmian energetycznych w funkcji postępu reakcji. Zaznacz na 

wykresie energię, jaką muszą mieć substraty, aby mogły ze sobą reagować i tworzyć produkty. 

c) (1 pkt) Jak nazywa się energia opisana w podpunkcie b)? 

d) (1 pkt) Na podstawie wykresu z podpunktu b) oceń, czy dana reakcja jest egzo- czy endotermiczna. 

 
 
Zad. 9 (8 pkt) 
EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) oraz jego sól dwusodowa tworzą z jonami metali bardzo trwale połączenia 
kompleksowe. Właściwość tę wykorzystuje się w chemii analitycznej do maskowania i oznaczania ilościowego substancji 
(kompleksometria).  
a) (3 pkt) Na poniższym wzorze półstrukturalnym wskaż, poprzez otoczenie kółkiem, atomy ligandowe EDTA (atomy 

zdolne do tworzenia wiązań z atomem centralnym kompleksu). 

 
 

b) (1 pkt) Wybierz prawidłową odpowiedź: 

EDTA to ligand:          jednokleszczowy              dwukleszczowy           czterokleszczowy           sześciokleszczowy 

c) (4 pkt) Podczas oznaczania twardości wapniowej wody, w środowisku zasadowym wobec kalcesu, na 

zmiareczkowanie wapnia w 50 cm3 wody, zużyto 13,5 cm3 EDTA o stężeniu 0,0312 mol/dm3. Jaka jest zawartość 

Ca2+ w 1 dm3 wody? Wynik przelicz  i wyraź także w stopniach niemieckich wiedząc, że 1 stopień niemiecki (°n) to 

zawartość 10 mg CaO w 1 dm3 wody. 

 
 
Zad. 10 (12 pkt) 
W warunkach normalnych mieszanina Cl2(g) i nadmiaru H2(g) ma gęstość około 1 g/dm3. Zainicjowano reakcję (reakcja 1), 
a po przereagowaniu wprowadzono gaz do wody (reakcja 2). Otrzymano 1 dm3 roztworu, do którego dodano 300 cm3 

roztworu NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3 (reakcja 3). Przy pomocy pehametru zmierzono pH roztworu i zanotowano wynik: 
pH = 3. 
a) (3 pkt) Zapisz równania wszystkich opisanych powyżej reakcji, dobierz właściwe współczynniki stechiometryczne. 

b) (4 pkt) Oblicz objętość mieszaniny Cl2 i H2 użytej do reakcji. 

Otrzymany w wyniku reakcji 2 roztwór wprowadzono do naczynia zawierającego K2Cr2O7 oraz SnCl2 i obserwowano 

zmianę zabarwienia. 

c) (2 pkt) Napisz w formie cząsteczkowej równanie zachodzącej reakcji, uwzględniając, że zmiana stopnia utlenienia 

dotyczy cyny i chromu. Następnie zbilansuj podane równanie reakcji. 

d) (3 pkt) Podaj jaka jest barwa wyjściowego roztworu i jaki stopień utlenienia chromu za nią odpowiada? Jak zmieni 

się zabarwienie roztworu po reakcji?  

 
 
Zad. 11 (15 pkt) 
Uzupełnij: 
W wyniku promieniotwórczego rozpadu alfa, ciężkie jądro radioizotopu emituje jądro …………..…….. złożone z dwóch 
……………..…… i dwóch ……..……………, co schematycznie można zapisać jako: 

       
  

     
     

 
   

Nowo powstały pierwiastek znajduje się w układzie okresowym o …………………. miejsca na ………..…….…. w stosunku do 
pierwiastka pierwotnego. 
Istotą promieniotwórczego rozpadu beta jest zachodząca wewnątrz jądra atomowego przemiana ………………..… 
w ……………….….. z towarzyszącą emisją …………………….. oraz antyneutrina elektronowego.  

              
   

 
  

Nowo powstały pierwiastek znajduje się w układzie okresowym o …………………… miejsce na ………………..….. w stosunku 
do pierwiastka pierwotnego. 
Wyróżniamy również promieniowanie gamma, które zaliczane jest jako fala ……………………….. 
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Zad. 12 (6 pkt) 
Masa radonu (222Rn) w ciągu 7,6 dnia zmalała z 4 g do 1 g.  
a) (1 pkt) Oblicz czas połowicznej przemiany. 

b) (2 pkt) Oblicz ile będzie ważyła próbka po dodatkowych 41,8 dnia. 

c) (3 pkt) Oblicz jaką objętość będzie zajmowała próbka w warunkach standardowych po 41,8 dnia. Wynik podaj 

w centymetrach sześciennych. 

 
 
Zad. 13 (6 pkt) 
W trakcie naturalnej przemiany promieniotwórczej, rad o liczbie masowej 226 i atomowej 88 ulega trzem kolejnym 
przemianom α i następnie jednej β.  
a) (4 pkt) Napisz schemat przemian promieniotwórczych uwzględniając prawo przesunięć Fajansa-Soddy’ego.  

b) (2 pkt) Określ czas połowicznego rozpadu uzyskanego izotopu X (zakładając, że nie ulega dalszym rozpadom), jeśli 

w czasie 39,4 minuty próbka zmalała o 30 g przy początkowej masie 40 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Czas trwania konkurencji: 90 minut. 

 
 


