ARKUSZ SPRAWDZAJ¥CY III

SYSTEMATYKA ZWI¥ZKÓW NIEORGANICZNYCH

Czas rozwi¹zania — 160 minut
Maksymalna liczba punktów — 119 punktów
Informacje:
1. Przy ka¿dym zadaniu podana jest maksymalna liczba punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.
2. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ treœæ zadania i wykonaæ wszystkie polecenia w nim zawarte.
3. Równania reakcji powinny byæ pe³ne i zbilansowane.
4. W rozwi¹zaniach zadañ obliczeniowych nale¿y przedstawiæ tok rozumowania prowadz¹cy do koñcowego wyniku oraz pamiêtaæ o jednostkach.
5. Masy molowe substancji nale¿y przyj¹æ z dok³adnoœci¹ do 1 g/mol, z wyj¹tkiem substancji zawieraj¹cych chlor.
Masê molow¹ chloru nale¿y przyj¹æ za równ¹ MCl = 35,5 g/mol.
6. Wyniki koñcowe nale¿y podawaæ z dok³adnoœci¹ okreœlon¹ w temacie zadania.
7. Podczas rozwi¹zywania zadañ mo¿na korzystaæ z uk³adu okresowego, tabeli elektroujemnoœci, kalkulatora.
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ZADANIE 1. (3 punkty)
A. W których probówkach po dodaniu odpowiedniego tlenku roztwór zmieni zabarwienie?

Roztwór zmieni zabarwienie w probówkach...............................................................................................................
B. Podaj wzory sumaryczne produktów powsta³ych w reakcjach przebiegaj¹cych w probówkach I, II, III i IV.
Probówka I

Probówka II

Probówka III

Probówka IV

Wzór sumaryczny
ZADANIE 2. (5 punktów)
Do czterech probówek zawieraj¹cych kwas lub zasadê dodano tlenki metali lub niemetali:

A. W których probówkach zajdzie reakcja chemiczna prowadz¹ca do otrzymania soli?
Reakcja chemiczna prowadz¹ca do otrzymania soli zajdzie w probówkach ...........................................................
B. Napisz równania zachodz¹cych reakcji w postaci cz¹steczkowej i jonowej.

ZADANIE 3. (4 punkty)
W trzech cylindrach znajdowa³ siê gazowy N2O5. Do I cylindra dodano wody z dodatkiem oran¿u metylowego. Do
cylindra II dodano roztworu kwasu solnego z dodatkiem oran¿u metylowego, a do III — roztworu wodorotlenku
sodu z dodatkiem fenoloftaleiny.
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A. W których cylindrach nast¹pi zmiana zabarwienia roztworu?
Zmiana zabarwienia roztworu nast¹pi w cylindrach ..............................................................................................
B. Napisz równania reakcji zachodz¹cych w cylindrach I, II i III.

ZADANIE 4. (9 punktów)
Napisz równanie reakcji (w postaci cz¹steczkowej, jonowej i jonowej skróconej):
A. Tlenku sodu z kwasem azotowym(V).

B. Tlenku siarki(VI) z wodorotlenkiem potasu, w wyniku której otrzymano wodorosól.

C. Chlorku cynku(II) z wodorotlenkiem sodu, zmieszanymi w stosunku molowym 1 : 2.
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ZADANIE 5. (12 punktów)
Do piêciu probówek zawieraj¹cych sód lub jego zwi¹zki dodano roztworu kwasu solnego. Zawartoœæ probówek IV
i V ogrzano w p³omieniu palnika.

A. W których probówkach zasz³a reakcja chemiczna?
Reakcja chemiczna zasz³a w probówkach ..............................................................................................................
B. W których probówkach wydzieli³ siê gaz?
Gaz wydzieli³ siê w probówkach ...........................................................................................................................
C. Napisz równania zachodz¹cych reakcji w postaci cz¹steczkowej i jonowej.

ZADANIE 6. (6 punktów)
W reakcji miedzi z rozcieñczonym kwasem azotowym(V) wydziela siê bezbarwny gaz, który brunatnieje na
powietrzu.
A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji. W reakcji miedzi z HNO3 wspó³czynniki stechiometryczne dobierz metod¹ bilansu elektronowego.
Równanie reakcji I:
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Równanie reakcji II:

B. Dla reakcji miedzi z HNO3 okreœl, która z substancji jest utleniaczem, a która reduktorem.
Utleniacz: ...................................................................... Reduktor: ..........................................................................
ZADANIE 7. (7 punktów)
W reakcji miedzi ze stê¿onym kwasem azotowym(V) wydziela siê brunatny gaz, o ostrej, nieprzyjemnej woni.
A. Napisz równanie zachodz¹cej reakcji. Wspó³czynniki stechiometryczne dobierz metod¹ bilansu elektronowego.

B. Oblicz, ile dm3 brunatnego gazu wydzieli siê w tej reakcji w warunkach normalnych, je¿eli do reakcji u¿yto
1,29 g miedzi, a reakcja przebiega³a z 90% wydajnoœci¹ (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 0,01 dm3).
Obliczenia:

Objêtoœæ wydzielonego gazu wynosi .........................................................................................................................
ZADANIE 8. (5 punktów)
W celu zobojêtnienia 250 cm3 0,4-molowego roztworu kwasu azotowego(V) zu¿yto 3,7 g pewnego wodorotlenku
pierwiastka nale¿¹cego do grupy berylowców. Na podstawie przeprowadzonych obliczeñ, podaj nazwê i wzór sumaryczny u¿ytego wodorotlenku.
Obliczenia:

Wzór sumaryczny: ..................................................... Nazwa: .................................................................................
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ZADANIE 9. (4 punkty)
Do 200 g 6,3 % roztworu kwasu azotowego(V) dodano 5,6 g wodorotlenku potasu.
A. Napisz równanie reakcji.

B. Na podstawie dokonanych obliczeñ odpowiedz na pytanie: jakie substancje zawiera³ roztwór po reakcji zobojêtnienia? Podaj ich wzory sumaryczne.
Obliczenia:

Roztwór po reakcji zobojêtnienia zawiera³:.................................................................................................................
ZADANIE 10. (4 punkty)
Kwas octowy jest u¿ywany w gospodarstwie domowym jako ocet w postaci roztworu o stê¿eniu 10 % i o gêstoœci
d = 1,01 g/cm3. U¿ywa siê go m. in. do likwidacji tzw. kamienia kot³owego, osadzaj¹cego siê w czajniku.
A. Napisz równanie reakcji wêglanu wapnia z kwasem octowym.

B. Oblicz, ile cm3 octu nale¿y u¿yæ do zlikwidowania 4 g kamienia kot³owego z czajnika przy za³o¿eniu, ¿e jedynym sk³adnikiem kamienia kot³owego jest wêglan wapnia (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 0,01 cm3).
Obliczenia:

Do zlikwidowania kamienia kot³owego nale¿y u¿yæ ............................ octu.
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ZADANIE 11. (4 punkty)
Do 98,9 g wody dodano 1,1 g metalicznego sodu. Napisz równanie zachodz¹cej reakcji i oblicz stê¿enie procentowe
otrzymanego roztworu (w obliczeniach nale¿y zaniedbaæ objêtoœæ wydzielaj¹cego siê gazu). Obliczeñ dokonaj
z dok³adnoœci¹ do 0,1 %.
Równanie reakcji:

Obliczenia:

Stê¿enie procentowe otrzymanego roztworu wynosi ....................................................
ZADANIE 12. (8 punktów)
Do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano niewielk¹ iloœæ roztworu wodorotlenku sodu. Wytr¹ci³ siê niebieski,
galaretowaty osad, do którego dodano w nadmiarze wodnego roztworu amoniaku. Osad rozpuœci³ siê i powsta³
roztwór o barwie granatowej.
A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji w postaci cz¹steczkowej oraz jonowej.
Równania reakcji:

B. Podaj nazwy i wzory sumaryczne produktów reakcji, bêd¹cych zwi¹zkami miedzi.
Wzór sumaryczny
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ZADANIE 13. (12 punktów)
Zaproponuj doœwiadczenie, które potwierdzi amfoteryczne w³aœciwoœci wodorotlenku glinu.
A. Podaj nazwy i wzory sumaryczne substratów wybranych do doœwiadczenia (poza wodorotlenkiem glinu).
Wzór sumaryczny

B. Narysuj schemat doœwiadczenia lub podaj s³owny opis.
Opis doœwiadczenia lub rysunek:

C. Zapisz obserwacje oraz wnioski.
Obserwacje:

Wnioski:

D. Napisz równania zachodz¹cych reakcji w postaci cz¹steczkowej i jonowej.
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Nazwa

ZADANIE 14. (4 punkty)
Do roztworu zawieraj¹cego 1 mol chlorku glinu dodano wody amoniakalnej, w której znajdowa³o siê 3 mole NH3.
Wytr¹ci³ siê bia³y, galaretowaty osad. Powsta³y osad wraz z roztworem odparowano do sucha. Nastêpnie otrzymane
substancje poddano pra¿eniu.
A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji.

B. Podaj wzór i nazwê substancji otrzymanej po wypra¿eniu.
Wzór sumaryczny: ......................................................... Nazwa: .............................................................................
ZADANIE 15. (8 punktów)
Rozwi¹¿ chemograf:
A. Napisz równania reakcji 1–5.

Równania reakcji:

B. Podaj nazwy substancji X, Y, Z, T, R i W.
X — .................................................................................

Y — ..............................................................................

Z — .................................................................................

T — ..............................................................................

R — .................................................................................

W — .............................................................................
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ZADANIE 16. (3 punkty)
Napisz równanie reakcji i oblicz, ile gramów wodorotlenku potasu nale¿y u¿yæ do ca³kowitego zobojêtnienia
roztworu kwasu siarkowego(VI), w którym znajdowa³o siê 0,125 mola tego kwasu (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 1 g).
Równanie reakcji:

Obliczenia:

Nale¿y u¿yæ ..................... wodorotlenku potasu.
ZADANIE 17. (4 punkty)
Napisz równanie reakcji i oblicz masê osadu wytr¹conego w reakcji 17,4 g siarczanu (VI) potasu z roztworem azotanu(V) baru, w którym znajdowa³o siê 0,07 mola tej soli (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 0,01 g).
Równanie reakcji:

Obliczenia:

Masa wytr¹conego osadu wynosi ...............................................................................................................................
ZADANIE 18. (5 punktów)
Wodorowêglan amonu NH4HCO3 jest jednym ze sk³adników proszku do pieczenia.
W temperaturze ok. 160 °C rozk³ada siê, tworz¹c tylko produkty gazowe: amoniak, tlenek wêgla(IV) i parê wodn¹.
A. Napisz równanie termicznego rozk³adu wodorowêglanu amonu.

B. Oblicz, ile dm3 gazów zostanie wydzielonych podczas termicznego rozk³adu 1,6 g wodorowêglanu amonu
w temperaturze 433 K i pod ciœnieniem 1013 hPa (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 0,01 dm3) (sta³a gazowa
R = 83,1 hPa · dm3/mol · K ).
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Obliczenia:

Zostanie wydzielonych ....................... dm 3 gazów.
ZADANIE 19. (6 punktów)
W trzech nieopisanych probówkach znajduj¹ siê roztwory nastêpuj¹cych soli: azotanu(V) srebra(I), azotanu(V)
amonu, azotanu(V) sodu.
Zidentyfikuj te sole, dysponuj¹c roztworem kwasu solnego i wodorotlenku sodu oraz tablic¹ rozpuszczalnoœci. Obserwacje oraz wnioski z przeprowadzonych prób identyfikacyjnych zapisz w poni¿szej tabeli.
Probówka

Obserwacje
Wynik reakcji z HCl

Wynik reakcji z NaOH

Wniosek
Wzór soli

1
2
3
ZADANIE 20. (6 punktów)
Napisz równania reakcji zachodz¹cych podczas identyfikacji soli z zadania 19 (w postaci cz¹steczkowej i jonowej).
Równania reakcji:
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BRUDNOPIS
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