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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z chemii dla uczniów gimnazjum 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap szkolny – 18.10.2016r. 
 

Kod ucznia: _______                                             Wynik:_______/ 40 pkt. 
 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję 

Konkursową. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy 

arkusz testowy składa się z 8 stron i zawiera 14 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 

braki lub błędy w druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru 

poprawne odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. 

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem  

i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które 

zostały zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega 

ocenie. 

9.  Pracuj samodzielnie. 

10.  Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs. 

11.  Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi 60 minut. 
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Zadanie 1 (1 pkt) 
W tabeli podano informacje dotyczące jednego z izotopów siarki. 

Symbol 

pierwiastka 

Liczba 

atomowa 

Liczba 

masowa 
Rozmieszczenie elektronów na powłokach 

S 16 34 
K L M 

2 8 6 
 

Podaj liczbę cząstek elementarnych wchodzących w skład dwuujemnego anionu siarki, 

właściwy zestaw cząstek elementarnych wskaż wstawiając znak „X” przed danym zestawem. 
 

 a.  p – 34, e – 16, n – 16  b.  p – 34, e – 18, n – 16 
      

 c.  p – 16, e – 16, n – 18  d.  p – 16, e – 18, n – 18 

Zadanie 2 (1 pkt) 
Wskaż, poprawne dokończenie zdania zaznaczając je znakiem „X” przy wybranej odpowiedzi. 
W tworzeniu jonowego wiązania chemicznego uczestniczą: 

 a.  elektrony walencyjne i jony. 
 

  

 b.  atomy i jony. 
 

  

 c.  tylko elektrony walencyjne. 
   

 d.  tylko jony. 

Zadanie 3 (1 pkt) 
Oceń poprawność podanych poniżej stwierdzeń. Zaznacz T (tak), jeśli stwierdzenie jest poprawne 

lub N (nie) – jeśli jest ono niepoprawne.  

 Stwierdzenie Ocena 

a.  Wiązania atomowe tworzą się między atomami niemetali. T  N 
     

b.  Pierwiastki to zbiory identycznych atomów.  T  N 
     

c.  Numer grupy w układzie okresowym określa minimalną wartościowość pierwiastka. T  N 
     

d.  Wszystkie pierwiastki z jednym elektronem walencyjnym to metale. T  N 

Zadanie 4 (1 pkt) 
Wskaż, które metody są tylko skuteczne przy rozdziale składników mieszaniny niejednorodnej. 
Postaw znak „X” przy wybranej odpowiedzi. 

 a.  sączenie i destylacja  b.  sączenie i przesiewanie przez sito 
      

 c.  krystalizacja i odparowanie  d.  destylacja i parowanie 

Zadanie 5 (1 pkt) 
Wskaż gaz, który nie jest gazem cieplarnianym. Postaw znak „X” przy wybranej odpowiedzi. 

 a.  para wodna 
 

  

 b.  tlenek węgla(IV) 
 

  

 c.  Metan 
   

 d.  Argon 
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Zadanie 6 (1 pkt) 

Wskaż piktogram(y), który(e) powinien (powinny) znajdować się na opakowaniu zwierającym 

środek do usuwania kamienia wodnego z kabin prysznicowych. Wpisz znak „X” pod 

odpowiednim piktogramem. 

    

a.    b.    c.    d.    

Zadanie 7 (1 pkt) 
Wskaż, którą z podanych przemian chemicznych (I – IV) można zaliczyć do reakcji: syntezy, 

wymiany, analizy, egzoenergetycznej i endoenergetycznej. Numer przemiany wpisz 

w odpowiednie miejsce tabeli. 

I cukier → węgiel + woda 

II chlorek miedzi(II) + wodorotlenek sodu → wodorotlenek miedzi(II) + chlorek sodu 

III magnez + tlen → tlenek magnezu 

IV wodorowęglan amonu → amoniak + tlenek węgla(IV) + woda 

Reakcja 

syntezy wymiany analizy egzoenergetyczna endoenergetyczna 

     

Zadanie 8 (1 pkt) 
Do probówki wsypano mieszaninę tlenku miedzi(II) i sproszkowanego węgla. Następnie probówkę 

zamknięto korkiem ze szklaną rurką, której wylot wprowadzono do wody wapiennej. Zawartość 

probówki mocno ogrzano.  

Wskaż poprawne obserwacje zanotowane podczas tego doświadczenia. Postaw znak „X” przy 

wybranej odpowiedzi. 

 a.  W probówce powstała czarna substancja, a woda wapienna zmętniała. 
 

  

 b.  W probówce powstała czerwonobrunatna substancja, a woda wapienna zmętniała. 
 

  

 c.  W probówce powstał szary, błyszczący metal i woda. 
 

 
 

 d.  W probówce powstał czarny proszek i woda. 

Zadanie 9 (1 pkt) 
Do trzech probówek zawierających trzy różne roztwory zanurzono uniwersalny papierek 

wskaźnikowy. W probówce nr 1 zabarwił się na czerwono, nr 2 nie zmienił zabarwienia 

a w probówce nr 3 zmienił zabarwienie na niebieskie. 

Wskaż, które stwierdzenie dotyczące doświadczenia jest prawidłowe. Postaw znak „X” przy 

wybranej odpowiedzi. 

 a.  pH w probówce nr 1 jest większe od 7. 
 

  

 b.  W probówce nr 1 może być roztwór wodorotlenku sodu. 
 

  

 c.  W probówce nr 2 może być roztwór wody sodowej. 
 

 
 

 d.  Roztwór w probówce nr 3 zabarwi się na malinowo po dodaniu fenoloftaleiny. 
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Zadanie 10 (1 pkt) 

Wskaż, która para tlenków w reakcji z wodą tworzy substancje zmieniającą barwę lakmusu 

z niebieskiej na różową i reaguje z zasadami. Przy wybranej odpowiedzi postaw znak „X”. 

 a.  MgO i CaO  b. Na2O i K2O  c. SiO2 i CO2  d.  P4O10 i SO3 

Zadanie 11 (6 pkt) 
Tlen reaguje z glinem w zamkniętym naczyniu (napisz równanie reakcji). Zakładając, 

że reakcja zachodzi ze 100% wydajnością, podaj w gramach skład mieszaniny poreakcyjnej 

oraz nazwę użytego w nadmiarze substratu, jeżeli do reakcji użyto 72 gramów glinu oraz 

128 gramów tlenu. Podczas wykonywania obliczeń wyniki zaokrąglaj do jedności. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 12 (7 pkt) 
Do 0,3 dm

3
 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 15% i gęstości 1,2 g/cm

3 
dodano 60 cm

3 

wody, a następnie rozpuszczono jeszcze 16 g wodorotlenku sodu. Oblicz, stężenie otrzymanego 

roztworu w procentach masowych przy założeniu, że gęstość wody w warunkach zadania 

wynosi 1 g/cm
3
. Wynik podaj z dokładnością do jednego procenta. 

Obliczenia: 
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Zadanie 13 (10 pkt) 

Przedstaw projekt doświadczenia, którego celem jest określenie charakteru chemicznego 

tlenku sodu i tlenku fosforu(V). W tym celu: 

1. Uzupełnij schemat poniższego doświadczenia, wpisując nazwy potrzebnych odczynników 

wybranych spośród następujących: woda, roztwór oranżu metylowego, roztwór fenoloftaleiny. 

a)  b)  

tlenek sodu

................. , .............................

 
tlenek fosforu(V)

................. , .............................

 

2. Podaj przewidywane obserwacje dokonane w trakcie przeprowadzonego doświadczenia. 

a) .......................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

b) .......................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3. Napisz równania przebiegających reakcji w formie cząsteczkowej oraz jonowej. 

a) ....................................................................................................................................................................................................................................... 

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

b) ....................................................................................................................................................................................................................................... 

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

4. Określ charakter chemiczny tlenku. 

a) Tlenek ...............................................................................  b) Tlenek ............................................................................... 
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Zadanie 14  (7 pkt) 

Napisz przedstawione na poniższym schemacie równania reakcji 1-5 w postaci cząsteczkowej. 

Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych na schemacie literami B i D. 

Uwaga: Dla ułatwienia załóż, że sód tworzy z tlenem tlenek sodu a nie nadtlenek Na2O2. 
 

Na + O2 ―1→ A   

+       

H2O + B ―2→ H2SO4   

↓3       

C + AlCl3 ―4→ D + E 

+       

F + Cl2 ―5→ G   

 

Reakcja 1 : ................................................................................................ 

 

Reakcja 2 : ................................................................................................ 

 

Reakcja 3 : ................................................................................................ 

 

Reakcja 4 : ................................................................................................ 

 

Reakcja 5 : ................................................................................................ 

 

Wzory i nazwy substancji: 

 

B. –   …………… ……………………..……. 

 

D. –   …………… …………………………... 
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS 






