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MCH-R1_1P-072 

EGZAMIN MATURALNY 

Z CHEMII 

 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
Czas pracy 150 minut 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron 

(zadania 1 – 26). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu 

zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

3. W rozwi zaniach zada  rachunkowych przedstaw tok 

rozumowania prowadz cy do ostatecznego wyniku oraz 

pami taj o jednostkach. 

4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

7. Mo esz korzysta  z karty wybranych tablic chemicznych, linijki 

oraz kalkulatora.  

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

9. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 
 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Egzamin maturalny z chemii 

 Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (2 pkt) 
Powstawanie pierwiastków we Wszech wiecie ilustruje uproszczony ci g przemian 

termoj drowych zachodz cych na jednym z etapów ycia gwiazd.  
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Ustal liczb  atomow , liczb  masow  i symbol izotopu X. 

 

Liczba atomowa: ......................... Liczba masowa: ......................... Symbol: .............................. 

 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c stopnie utlenienia, jakie przyjmuje siarka  

w zwi zkach chemicznych i jonach o podanych ni ej wzorach. 

 

 Al2(SO4)3 Na2S HSO3
 

HS  

Stopie  utlenienia 

siarki 
    

 

 

 

Zadanie 3. (3 pkt) 
Pierwiastek E le y w uk adzie okresowym w 7. grupie i 4. okresie.  

 

Podaj symbol tego pierwiastka i jego liczb  atomow . Napisz skrócon  konfiguracj  

elektronow  atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym oraz okre l dwa 

najwa niejsze stopnie utlenienia, jakie przyjmuje on w zwi zkach chemicznych. 

 

Symbol: ................................................... Liczba atomowa: ......................................................... 

Konfiguracja elektronowa: ............................................................................................................ 

Stopnie utlenienia: ......................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Podaj liczb  wi za   i liczb  wi za   w cz steczce w glowodoru o wzorze:  

CH2 = C(CH3)  C  CH 

 

Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 

Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 
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Zadanie 5. (2 pkt)  
Dane s  orbitale atomowe oznaczone na rysunkach literami A, B, C i D. 

 

 

               A                                     B                                     C                                        D 

 

Na podstawie powy szego rysunku uzupe nij poni sze zdania. 

1. Orbitale oznaczone literami B i C ró ni  si  warto ci  ........................................................... 

liczby kwantowej.  

2. Orbitale o identycznej warto ci pobocznej liczby kwantowej, ró ni ce si  warto ci  

g ównej liczby kwantowej, to orbitale oznaczone literami ......................... i .......................... 

3. Orbitale oznaczone literami ...................... i ..................... ró ni  si  warto ci  

magnetycznej liczby kwantowej. 

Zadanie 6. (3 pkt)   
Oblicz, w jakim stosunku masowym nale y zmiesza  ze sob  wod  destylowan  i roztwór 

wodorotlenku sodu o st eniu 6,10 mol/dm
3 

i g sto ci 1,22 g/cm
3
, aby otrzyma  roztwór  

o st eniu 10%. 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied : 
 

 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 suma 

Maks. liczba pkt 2 2 3 1 2 3 13 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 7. (3 pkt)  
Tlenek cynku nie reaguje z wod , ale reaguje z kwasami i z zasadami. W reakcji tlenku cynku  

z roztworem wodorotlenku sodu powstaje zwi zek kompleksowy, w którym cynk ma liczb  

koordynacyjn  równ  4. 

 

Korzystaj c z powy szej informacji, okre l charakter chemiczny tego tlenku. Napisz 

w formie cz steczkowej równania reakcji tlenku cynku z kwasem solnym oraz 

z wodorotlenkiem sodu.  

 

Charakter chemiczny tlenku: ......................................................................................................... 

Równania reakcji: 

 

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

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

 

Zadanie 8. (4 pkt)  
Poni ej przedstawiono warto ci iloczynu rozpuszczalno ci wybranych w glanów 

w temperaturze 25
o
C.  

Ir MgCO3 = 3,5  10 
–8 

    

Ir CaCO3 =2,8·10 
–9               

Ir SrCO3  =1,1·10 
–10  

Ir BaCO3 =5,1·10 
–9 

 

a) Korzystaj c z przedstawionych wy ej warto ci iloczynu rozpuszczalno ci, oce , który 

z w glanów metali II grupy jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie, i podaj jego wzór.  

 

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

 

b) Zmieszano 100 cm
3
 roztworu CaCl2 o st eniu 0,001 mol/dm

3
 i 100 cm

3
 roztworu 

Na2CO3 o st eniu 0,001 mol/dm
3
.
 
Wykonaj odpowiednie obliczenia i

  
oce , czy

 
po 

zmieszaniu roztworów nast pi o wytr cenie osadu CaCO3.
   

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied : 
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Zadanie 9. (3 pkt) 
Korzystaj c z teorii Brönsteda, napisz równania reakcji ilustruj ce zachowanie 

amoniaku i chlorowodoru w wodzie. Okre l rol  wody w ka dym z tych procesów. 

 

 Równanie reakcji Rola wody 

Amoniak 

 

 

 

 

Chlorowodór 

 

 

 

 

 

Zadanie 10. (2 pkt)  
Roztwory cia  sta ych maj  zwykle wy sz  temperatur  wrzenia i ni sz  temperatur  

krzepni cia ni  czysty rozpuszczalnik. Podwy szenie temperatury wrzenia lub obni enie 

temperatury krzepni cia jest tym wi ksze, im wi ksza jest liczba moli drobin (cz steczek  

lub jonów) substancji rozpuszczonej w danej ilo ci rozpuszczalnika. 

Sporz dzono roztwory wodne chlorku sodu, sacharozy, chlorku glinu i siarczanu(VI) sodu,  

w ka dym przypadku rozpuszczaj c w tej samej ilo ci wody 1 mol substancji.  

 

Przeanalizuj powy sz  informacj  i podaj nazw  (lub wzór) substancji, której roztwór 

b dzie mia  najwy sz  temperatur  wrzenia, oraz nazw  (lub wzór) substancji, której 

roztwór b dzie mia  najwy sz  temperatur  krzepni cia. 

Substancja, której roztwór ma najwy sz  temperatur  wrzenia to ................................................ 

Substancja, której roztwór ma najwy sz  temperatur  krzepni cia to .......................................... 

 

Zadanie 11. (3 pkt)  
Przygotowano roztwory wodne nast puj cych substancji: 

NaNO2, C2H5OH, CH3NH2, NH4Br, CH3ONa 

Spo ród substancji o podanych wy ej wzorach wybierz te, których roztwory maj  odczyn 

zasadowy oraz te, których roztwory maj  odczyn kwasowy. Napisz w formie skróconej 

jonowej równanie reakcji potwierdzaj cej powstanie kwasowego odczynu roztworu. 

 

Odczyn zasadowy maj  roztwory: ................................................................................................. 

Odczyn kwasowy maj  roztwory: .................................................................................................. 

Równanie reakcji: .......................................................................................................................... 

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

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

 
Nr zadania 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10 11.1 11.2 suma

Maks. liczba pkt 1 2 1 3 2 1 2 2 1 15 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt           
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 Informacja do zadania 12. i 13.  
W przyrodzie wyst puje kilka minera ów tytanu. Najwa niejsze z nich to ilmenit (FeTiO3)  

i rutyl (TiO2). Czysty metal otrzymuje si  z rutylu podczas ogrzewania z w glem i chlorem,  

w wyniku czego powstaje chlorek tytanu(IV) i tlenek w gla(II). W drugim etapie chlorek 

tytanu(IV) ogrzewa si  w odpowiednich warunkach z magnezem. 

Czysty tytan lub jego stop o sk adzie masowym 85% Ti, 8% Al, 7% V stosowny jest  

np. do wytwarzania implantów. 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie powy szego tekstu napisz równania reakcji przebiegaj cych podczas 

otrzymywania czystego tytanu.  

 

 

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

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

 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Oblicz, ile moli tytanu i ile moli glinu zawiera tzw. gwó d  ortopedyczny o masie 120 g 

wykonany ze stopu tytanu o podanym wy ej sk adzie. 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied :  

 

 

Zadanie 14. (2 pkt)  
Zaproponuj dwuetapow  metod  otrzymywania tlenku miedzi(II) z roztworu chlorku 

miedzi(II), pisz c schemat procesu. W schemacie uwzgl dnij reagenty i warunki 

przeprowadzenia reakcji.  

 

 

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

......................................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. (2 pkt) 
Tlenek azotu(II) reaguje z tlenem, tworz c tlenek azotu(IV): 

2NO  +  O2    2NO2 

Szybko  tej reakcji opisuje równanie kinetyczne:   v = k [NO]
2
[O2] 

 

Oblicz, ile razy nale y zwi kszy  st enie tlenku azotu(II), nie zmieniaj c st enia tlenu  

i warunków przebiegu procesu, aby szybko  reakcji wzros a czterokrotnie. 
  

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied :  

 

 

Zadanie 16. (2 pkt)  
W pó ogniwach  A i  B zachodz  reakcje opisane równaniami: 

pó ogniwo A: ClO3
–
 + 6H

 + 
 + 6e

 -
  Cl

 – 
+ 3H2O                  E

0
 = 1,45V   

pó ogniwo B:  NO2
– 
+ H2O + e 

-
   NO + 2OH

 – 
      E

0
 = – 0,46V 

Zbudowano ogniwo z pó ogniw A i B. 

 

a) Na podstawie podanych warto ci potencja ów standardowych okre l, w którym 

pó ogniwie (A czy B) zachodzi proces utlenienia, a w którym redukcji.  

b) Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie reakcji zachodz cej w ogniwie.  

 

a) Utlenianie zachodzi w pó ogniwie: ........................................................................................... 

    Redukcja zachodzi w pó ogniwie: ............................................................................................. 

b) Równanie reakcji zachodz cej w ogniwie: ................................................................................ 

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

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

 

 
Nr zadania 12 13 14 15 16.1 16.2 suma 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 1 1 10 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt        
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 Informacja do zadania 17. i 18.  
Poni ej przedstawiono cykl reakcji zachodz cych z udzia em zwi zków organicznych. 

cykloheksen cykloheksan chlorocykloheksan

cykloheksanol

1 2

34

 
 

Zadanie 17. (4 pkt)  
Wiedz c, e w glowodory cykliczne ulegaj  analogicznym reakcjom jak w glowodory 

a cuchowe, napisz równania reakcji (1. – 4.) zilustrowane na powy szym schemacie. 

Zastosuj wzory pó strukturalne (grupowe) lub uproszczone zwi zków organicznych. 

 

 

 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. .………………………………………..………………………………………………………. 

3. ..……………………………………………………………………………………………….. 

4. ..……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Zadanie 18. (2 pkt)  
Okre l typ ka dej reakcji (1. – 4.) z powy szego schematu, wybieraj c odpowiedni  

nazw  ze zbioru: substytucja, addycja, eliminacja, kondensacja. 

 

 

1.  .................................................................................................................................................... 

2.  .................................................................................................................................................... 

3.  .................................................................................................................................................... 

4.  .................................................................................................................................................... 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z chemii 

 Poziom rozszerzony 
9

Zadanie 19. (1 pkt)  
W laboratorium etan otrzymuje si  ogrzewaj c chlorometan z sodem. Reakcja zachodzi 

zgodnie z równaniem: 

2CH3Cl + 2Na T CH3CH3 + 2NaCl 

 

Napisz równanie reakcji otrzymywania n-butanu opisan  metod . Zastosuj wzory 

pó strukturalne (grupowe) zwi zków organicznych. 

 

 

 

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

 

 

Zadanie 20. (3 pkt) 
Pos uguj c si  wzorami pó strukturalnymi (grupowymi), uzupe nij poni sze równania 

ilustruj ce procesy, w których etanol jest substratem lub produktem reakcji. 

 

H2SO4
CH3 CH2 OH CH3 C

O CH2CH3

O

..................................... .....................................+ +

 
 

CH3 CH2 OH ............................................
Al2O3/T

+
............................................

 
 

NaOH
.............................................

+ + CH3 CH2 OHC
ONa

O

CH3 CH

CH3

 
 

Zadanie 21. (1 pkt) 
Podczas produkcji serów dojrzewaj cych kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy) pod 

wp ywem bakterii propionowych ulega tzw. fermentacji propionowej. W tej reakcji z kwasu 

mlekowego powstaje kwas propanowy i kwas etanowy (octowy) w stosunku molowym 2 : 1 

oraz tlenek w gla(IV) i woda. 

 

Napisz równanie opisanej reakcji, stosuj c wzory pó strukturalne (grupowe) zwi zków 

organicznych.  

 

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

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

 

 
Nr zadania 17 18 19 20 21 suma 

Maks. liczba pkt 4 2 1 3 1 11 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 22. (3 pkt) 
Kwas octowy (etanowy) mo na otrzyma  w reakcji etanolu (alkoholu etylowego)  

z dichromianem(VI) potasu. 

 

Stosuj c zasad  bilansu elektronowego, dobierz wspó czynniki w poni szym równaniu 

reakcji. Podaj wzór substancji pe ni cej rol  utleniacza oraz wzór substancji pe ni cej 

rol  reduktora. 

 

......... CH3CH2OH   +  ......... K2Cr2O7  +  ......... H2SO4    

 

.......... CH3COOH + .........Cr2(SO4)3 + ......… K2SO4  + ......… H2O 

 

 

Bilans elektronowy: ....................................................................................................................... 

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

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

 

Wzór substancji pe ni cej rol  utleniacza: ..................................................................................... 

Wzór substancji pe ni cej rol  reduktora: ...................................................................................... 

 

Zadanie 23. (2 pkt)  
Badano dzia anie wie o sporz dzonego wodorotlenku miedzi(II) na próbki roztworów 

wodnych etanolu, etanalu, glicerolu i glukozy. Obserwacje zestawiono w tabeli. 

 

Przeanalizuj zestawione poni ej obserwacje i wpisz do tabeli nazwy substancji, które by y 

w próbkach oznaczonych numerami 1, 2, 3 i 4. 

 

Próbka 1. 2.     3.      4. 

wodorotlenek 

miedzi(II)  

na zimno 

klarowny 

szafirowy roztwór 

brak objawów 

reakcji 

klarowny 

szafirowy roztwór

brak objawów 

reakcji 

wodorotlenek 

miedzi(II) 

na gor co 
brak danych czarny osad 

ceglastoczerwony 

osad 

ceglastoczerwony 

osad 

Nazwa 

badanej 

substancji 
 

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

 

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

 

............................. ............................. 
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Zadanie 24. (3 pkt)  
Napisz równanie reakcji otrzymywania benzenu z pierwiastków, a nast pnie oblicz 

standardow  entalpi  tworzenia benzenu (w postaci cieczy), znaj c standardowe entalpie 

spalania grafitu, wodoru i benzenu.  

 

mol/kJ60,3267HOH3CO6O
2

15
HC

mol/kJ84,285HOHO
2

1
H

mol/kJ50,393HCOOC

o

3)c(2)g(2)g(2)c(66

o

2)c(2)g(2)g(2

o

1)g(2)g(2grafit

 

 

Równanie reakcji: .......................................................................................................................... 

 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied : 

 

 

Zadanie 25. (1 pkt) 
Alanina to kwas 2-aminopropanowy. 

 

Napisz wzór pó strukturalny (grupowy) jonu, jaki tworzy alanina w rodowisku silnie 

kwasowym. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 22.1 22.2 22.3 23 24.1 24.2 25 suma

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 2 1 9 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 26. (2 pkt) 
W celu potwierdzenia faktu, e mocznik CO(NH2)2 jest pochodn  kwasu w glowego, 

przeprowadzono do wiadczenie zilustrowane poni szym rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj obserwacje, które potwierdzaj , e mocznik jest pochodn  kwasu w glowego. 

Napisz równanie reakcji, której ulega mocznik podczas tego do wiadczenia. 

 

Obserwacje: ................................................................................................................................... 

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

Równanie reakcji: .......................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 26.1 26.2 suma

Maks. liczba pkt 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
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