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MATERIA  DIAGNOSTYCZNY

Z CHEMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy arkusz zawiera 9 ponumerowanych stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego badanie. 

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 oraz 

kalkulatora.  

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje ucze . Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

oceniaj cego. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ II 

 

GRUDZIE  

 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia ucze  przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL UCZNIA  

Wype nia ucze  

przed rozpocz ciem 

pracy 

     

KOD UCZNIA  
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Chemia – grudzie  2005 r. 

 Informacja do zada   31. – 33. 
Atomy pierwiastka E maj  w stanie podstawowym konfiguracj  elektronow : 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

4
. 

 

Zadanie 31. (2 pkt) 
Podaj liczb  elektronów niesparowanych (w stanie podstawowym) i liczb  elektronów 

walencyjnych w atomach pierwiastka E. 
 

Liczba elektronów niesparowanych: ............................................................................................ 

Liczba elektronów walencyjnych: ............................................................................................... 

 

Zadanie 32. (2 pkt) 
Odczytaj symbol pierwiastka E z uk adu okresowego pierwiastków i napisz wzór 

sumaryczny tlenku pierwiastka E na najwy szym stopniu utlenienia i wzór sumaryczny 

wodorku pierwiastka E. 
 

Wzór tlenku: ................................................................................................................................. 

Wzór wodorku: ............................................................................................................................ 

 

Zadanie 33. (1 pkt)  
Napisz, jakie znaczenie mo na przypisa  liczbie 3 w zapisie 3d

10
. 

 

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

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

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

 

Zadanie 34. (3 pkt) 
Pewien metal reaguje z chlorem cz steczkowym daj c sól o wzorze sumarycznym ECl3. 

Stwierdzono, e 2,8 g tego metalu czy si  z 0,075 mola chloru cz steczkowego. 

Napisz symbol metalu jakiego u yto do reakcji. Wykonaj i zapisz niezb dne obliczenia. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol pierwiastka E: ............................................................................................................... 
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 Informacja do zada   35.  –  37. 

 
W reakcji przebiegaj cej wed ug równania 2CO2(g)  2CO(g) + O2(g)  w pewnych warunkach 

ci nienia i temperatury ustali  si  stan równowagi. Entalpia tego procesu  H > 0. 

 

Zadanie 35. (1 pkt) 
Napisz wyra enie na st eniow  sta  równowagi powy szej reakcji. 

 

 

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

 

Zadanie 36. (1 pkt) 
Okre l, czy reakcja rozk adu tlenku w gla(IV) w tych warunkach ci nienia  

i temperatury jest reakcj  egzotermiczn , czy endotermiczn . 

 

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

 

 

 

Zadanie 37. (3 pkt) 
Podaj, jak wp ywa na ilo  produktów powstaj cych w reakcji rozk adu tlenku 

w gla(IV) zmiana warunków prowadzenia reakcji, polegaj ca na: 

 

a) zmniejszeniu obj to ci naczynia reakcyjnego: ........................................................................ 

 

b) ogrzaniu zawarto ci naczynia reakcyjnego: ............................................................................ 

 

c) zmniejszeniu ci nienia: ............................................................................................................ 

 

Zadanie 38. (2 pkt) 
Wykorzystuj c dane z szeregu elektrochemicznego metali napisz schemat ogniwa,  

w którym elektroda cynkowa pe ni rol  anody. Zapisz równanie reakcji zachodz cej  

w pó ogniwie cynkowym. 

 

Schemat ogniwa: .......................................................................................................................... 

 

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

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



4 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania  

Chemia – grudzie  2005 r. 

Zadanie 39. (2 pkt) 
W warunkach standardowych SEM ogniwa metalicznego, w którym jednym z pó ogniw jest 

pó ogniwo srebrowe wynosi 1,20 V.  

W szeregu elektrochemicznym metali wyszukaj drugie pó ogniwo (elektrod ) 

zastosowane w tym ogniwie i okre l, czy pe ni ono rol  katody, czy anody. 

 

Pó ogniwo (elektroda): ............................................................................................................... 

 

Rola w ogniwie: .......................................................................................................................... 

 

Zadanie 40. (3 pkt) 
W laboratorium przeprowadzono nast puj ce do wiadczenie: 

Do zlewki zawieraj cej kilka cm
3
 bezbarwnej cieczy dodano kilka cm

3
 wodnego roztworu 

KMnO4, a nast pnie kilka cm
3
 wodnego roztworu Na2SO3. Zaobserwowano odbarwienie 

powsta ego roztworu. 

 
Napisz, czy znajduj ca si  w zlewce przed rozpocz ciem do wiadczenia bezbarwna ciecz 

to by a woda, wodny roztwór kwasu, czy roztwór zasady. Uzasadnij swoj  odpowied , 

pisz c równanie reakcji w formie skróconej jonowej. Wspó czynniki uzgodnij metod  

bilansu elektronowego. 

 

Bezbarwna ciecz to: ..................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

Zadanie 41. (3 pkt) 
Oblicz st enie molowe 40% roztworu NaOH o g sto ci 1,43g·cm

–3
. 

 

Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowied : ..................................................................................................................................
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Zadanie 42. (4 pkt) 
Maj c do dyspozycji potas, mied , wod  i rozcie czony roztwór kwasu azotowego(V)  

zaprojektuj trójetapowe otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II). Napisz równania 

kolejnych reakcji chemicznych. 

 

Opis s owny projektu (kolejno  wykonywanych czynno ci): 

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

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

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

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

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

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

Równanie reakcji (etap I): ........................................................................................................... 

 

Równanie reakcji (etap II): .......................................................................................................... 

 

Równanie reakcji (etap III): …………......................................................................................... 

 

Zadanie 43. (2 pkt) 
Przygotowano dwa wodne roztwory kwasu octowego o ró nych st eniach molowych  

(w warunkach standardowych). St enia molowe jonów wodoru w obu roztworach by y  

jednakowe. W roztworze I stopie  dysocjacji CH3COOH wynosi  1%, a w II wynosi  0,1%.  

 

Podaj, który roztwór by  bardziej st ony. Odpowied  uzasadnij. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 44. (1 pkt) 
Podaj wzór jonów pochodz cych z dysocjacji kwasu siarkowodorowego, których 

st enie w roztworze tego kwasu jest najmniejsze. 

 

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

 

Zadanie 45. (1 pkt) 
Okre l, jak  rol  (kwasu czy zasady) pe ni  jony HS

–
 wg teorii Brönsteda-Lowry’ego 

w reakcji zilustrowanej poni szym równaniem. 

HS¯ + H3O
+
  H2S + H2O 

 
Jony HS

 
 pe ni  rol  .................................................................................................................... 
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Zadanie 46. (3 pkt) 
Podaj odczyn wodnych roztworów nast puj cych soli: 

 

a) Na2SO3 .................................................................................................................................... 

b) Na2SO4 .................................................................................................................................... 

c) NaHCO3 .................................................................................................................................. 

 

Zadanie 47. (2 pkt) 
Podaj wzór pó strukturalny (grupowy) i nazw  systematyczn  alkanu zawieraj cego 

jeden IV-rz dowy atom w gla, jeden III-rz dowy atom w gla, dwa II-rz dowe atomy 

w gla i pi  I-rz dowych atomów w gla. 

 

Wzór alkanu: 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa alkanu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 48. (3 pkt) 
Poni szy schemat ilustruje trzy metody otrzymywania etanu: 

 

1.

2.

3.

kwas 
karboksylowy

dekarboksylacja

gaz ziemny
destylacja

w glowodór
nienasycony

etan

uwodornienie

 
 

Stosuj c wzory pó strukturalne (grupowe), napisz równania odpowiednich reakcji 

chemicznych lub zaznacz, e przedstawiona metoda opiera si  na przemianie fizycznej. 

 

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

 

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

 

3. ................................................................................................................................................... 
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Zadanie 49. (2 pkt) 
Glicyna jest najprostszym aminokwasem o wzorze H2N-CH2COOH. 

Napisz wzory pó strukturalne (grupowe) jonów, które tworzy glicyna w roztworach: 

 

a) o pH = 9 ................................................................................................................................... 

 

b) o pH = 3 ................................................................................................................................... 

Zadanie 50. (5  pkt) 
Zaprojektuj do wiadczenie pozwalaj ce odró ni  wodne roztwory glukozy  

i sacharozy. W tym celu: 

a) wybierz potrzebny(e) odczynnik(i) spo ród: HNO3(st ), wodne roztwory AgNO3, 

CuSO4, NaOH, KMnO4. 

b) opisz s ownie przebieg do wiadczenia, 

c) zapisz przewidywane obserwacje, 

d) na podstawie obserwacji sformu uj wniosek pozwalaj cy na odró nienie obu 

roztworów. 

 

a) Odczynnik (odczynniki): ..................................................................................................... 

b) Opis przebiegu do wiadczenia: ........................................................................................... 

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

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

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

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

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

c) Obserwacje: ......................................................................................................................... 

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

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

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

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

d) Wniosek: ............................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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Zadanie 51. (2 pkt) 
Zaznacz gwiazdk  asymetryczne atomy w gla w  podanym ni ej wzorze cz steczki 

oraz wyja nij, dlaczego zwi zek ten nie wykazuje czynno ci optycznej. 

C

CH OH

C OHH

C

OH

OH

O

O  
 

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

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

 

 

Zadanie 52. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono fragmenty cz steczek dwóch tworzyw sztucznych A i B: 

A:   [ NH (CH2)5 CO NH (CH2)5 CO ] 

                                   B:   [ CH2 CH CH2 CH ] 

                                                                              

                                                          Cl                 Cl 

Podaj wzory pó strukturalne (grupowe) substratów stosowanych do otrzymywania 

tworzyw A i B. 

Substrat stosowany do otrzymania tworzywa A  

 

 

 

 

 

 

Substrat stosowany do otrzymania tworzywa B  
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BRUDNOPIS 
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