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EGZAMIN MATURALNY
Z CHEMII

Instrukcja dla zdaj¹cego:

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
  

¯yczymy powodzenia!
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POZIOM PODSTAWOWY

dysleksja

ROZWI¥ZANIA I ODPOWIEDZI



Zadanie 1 (2 punkty) 

Dla atomu bromu ��
��   uzupełnij tabelkę: 

Ilość

neutronów 

Ilość

protonów 

Ilość

elektronów 

Ładunek 

jądra w 

ładunkach 

elementarnych

Ilość powłok 

elektronowych

Konfiguracja 

elektronowa 

     

Zadanie 2 (3 punkty) 

Mając do dyspozycji: potas, wodę, cynk, kwas solny otrzymaj wodorotlenek cynku. Napisz cząsteczkowe 

równania odpowiednich reakcji. 

Zadanie 3 (5 punktów) 

Metodą równań reakcji połówkowych uzgodnij równanie reakcji: 

….. K2Cr2O7 + ….. SnCl2 + ….. HCl → ….. CrCl3 + ….. SnCl4 + ….. KCl + …..H2O 

Wskaż utleniacz - ………………………………….….., reduktor - …………………………………… 

Zmiana barwy towarzysząca reakcji: W trakcje reakcji …………………..roztwór …………….. 

Zadanie 4 (3 punkty) 

Oblicz, ile gramów wody trzeba odparować ze 120g wodnego roztworu saletry sodowej o stężeniu 20%, aby 

otrzymać roztwór o stężeniu 25%. 
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Zadanie 5 (5 punktów) 

Do pięciu zlewek zawierających wodę dodano: do pierwszej – HCl, do drugiej – MgO, do trzeciej – Al2O3, 

do czwartej – CuSO4, do piątej – P4O10. Określ odczyn każdego roztworu i napisz równanie odpowiedniej 

reakcji chemicznej. 

I -  ……………………………………………………………………………………………………………… 

II - ……………………………………………………………………………………………………………… 

III - 

……………………………………………………………………………………………………………… 

IV - …………………………………………………………………………………………………………….. 

V - ……………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6 (2 punkty) 

Określ typ reakcji chemicznej: 

a) bromowanie etanu, 

b) bromowanie propenu. 

reakcja a - ……………………………………………….. 

reakcja b - ……………………………………………….. 

Zadanie 7 (3 punkty) 

Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę najprostszego węglowodoru, zawierającego w cząsteczce: jeden IV-

rzędowy atom węgla, dwa III-rzędowe atomy węgla, jeden II-rzędowy atom węgla oraz odpowiednią liczbę

I-rzędowych atomów węgla oraz, że nie odbarwia wody bromowej ani roztworu manganianu (VII) potasu.  

�

�
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Zadanie 8 (2 punkty) 

Przyporządkuj podanym terminom (a - f) odpowiednie objaśnienia (1 - 6) 

1. reakcja, podczas, które energia jest 

przekazywana z otoczenia do reagentów, to ... 

a) reakcja egzoenargetyczna 

2. reakcja, przebiegająca w obecności 

katalizatora, to ... 

b) reakcja endoenergetyczna 

3. substancja, która spowalnia przebieg reakcji, 

to ... 

c) reakcja katalizowana 

4. substancja zwiększająca szybkość reakcji, to 

... 

d) inhibitor 

5. reakcja, podczas której energia jest 

przekazywana od reagentów do otoczenia, to ...

e) katalizator 

6. katalizator reakcji zachodzących w 

organizmach, to ... 

f) enzym 

Zadanie 9 (5 punktów) 

Podaj wzory półstrukturalne następujących związków: 

a) propanolu, 

b) octanu izopropylu, 

c) kwasu 2-metylobutanowego, 

a) b) c) 

Zapisz równanie reakcji otrzymywania octanu izopropylu z odpowiedniego alkoholu i kwasu organicznego, 

wskaż katalizator tej reakcji. 

Katalizator: ………………………………………………………………………………………………....... 
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Zadanie 10 (3 punkty) 

Oblicz pH 0.001-molowego roztworu zasady sodowej. 

Zadanie 11 (1 punkt) 

Reakcja zachodząca podczas chlorowania acetylenu to : 

a) polimeryzacja, 

b) synteza, 

c) substytucja, 

d) addycja. 

Zadanie 12 (1 punkt) 

Z podanego zbioru substancji: CaCl2, PH3, HCl, O3, SO2, SiO2, Cl2, Na2O, Mg, H2S wybierz wzory tych 

substancji, w których dominuje wiązanie kowalencyjne czyste. 

Zadanie 13 (1 punkt) 

Wiedząc, że rozpuszczalność pewnej substancji rośnie ze wzrostem temperatury, podaj dwie metody 

otrzymywania roztworu nasyconego tej substancji z nienasyconego w wdanej temperaturze. 

Metoda 1 - ………………………………………………………………………………………………. 

Metoda 2 - ……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 14 (1 punkt) 

Pierwiastek ma następujące ułożenie elektronów : K
2
L

8
M

18
N

4
. Wskaż numer grupy i okresu, w którym 

znajduje się ten pierwiastek. Podaj jego nazwę chemiczna. 

Nazwa - ................................................. 

Numer grupy - ...................................... 

Numer okresu - ....................................

�

�
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Zadanie 15 (2 punkty) 

Podaj definicję utleniacza i wskaż reakcje, gdzie azot spełnia jego rolę. 

a) NO2 + 2 Cu → NO + Cu2O 

b) NH3 + 2 O2 → HNO3 + H2O 

c) 4 HNO3 → 4 NO2 + O2 + 2 H2O 

Zadanie 16 (3 punkty) 

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z kwasem ortofosforowym(V), a następnie oblicz, ile cm
3
 3-

molowego roztworu wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego zobojętnienia 100 cm
3
 2-molowego 

roztworu kwasu ortofosforowego(V). 

Zadanie 17 (3 punkty) 

Podaj wzory półstrukturalne i nazwy wszystkich możliwych alkanowi o następującym wzorze sumarycznym 

C4H8O. 
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Zadanie 18 (2 punkty) 

Zaproponuj substancję chemiczną, której mógłbyś użyć w celu usunięcia z powietrza tlenków siarki i azotu. 

Jaki charakter chemiczny musi wykazywać ta substancja, podaj jej nazwę i wzór. 

Zadanie19 (2 punkty) 

Uzupełnij schemat dotyczący pozytywnego i negatywnego znaczenia izotopów: 

izotopy 

pozytywne znaczenie, np. 

……………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….......... 

 negatywne znaczenie, np. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Zadanie 20 (2 punkt) 

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem: 

Obserwacje: pojawiają się fioletowe dymy oraz fioletowe kryształki na zewnętrznej części okrągłodennej 

kolby. 

O jakich właściwościach jodu można wnioskować na podstawie tego doświadczenia? 

Zaproponuj wykorzystanie tej właściwości w praktyce chemicznej. 
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