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Czas rozwi¹zania — 135 minut
Maksymalna liczba punktów — 68 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. (5 punktów)
Dla cz¹steczki amoniaku podaj:
A. Typ hybrydyzacji atomu azotu
...............................................................................................................................................................................
B. Liczbê wi¹zañ chemicznych
...............................................................................................................................................................................
C. Liczbê i rodzaj orbitali molekularnych
...............................................................................................................................................................................
D. K¹t pomiêdzy wi¹zaniami HÔNÔH
...............................................................................................................................................................................
E. Kszta³t przestrzenny cz¹steczki
...............................................................................................................................................................................
ZADANIE 2. (4 punkty)
Podczas reakcji syntezy amoniaku stan równowagi ustali³ siê przy nastêpuj¹cych stê¿eniach równowagowych:
[N2] = 0,5 mol/dm3; [H2] = 2,5 mol/dm3; [NH3] = 3 mol/dm3.
Oblicz stê¿enia pocz¹tkowe azotu i wodoru.
Obliczenia:

Stê¿enie pocz¹tkowe azotu wynosi ............................. Stê¿enie pocz¹tkowe wodoru wynosi ...................................
ZADANIE 3. (6 punktów)
Napisz równania reakcji hydrolizy (w postaci cz¹steczkowej i jonowej):
A. Azotanu(V) amonu;
B. Octanu amonu;
C. Azotanu(III) potasu.
Równania reakcji:
A.
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B.

C.

ZADANIE 4. (4 punkty)
Napisz równanie reakcji zobojêtniania zasady wapniowej kwasem azotowym(V).
Oblicz, ile cm3 0,5-molowego roztworu kwasu azotowego(V) nale¿y u¿yæ do ca³kowitego zobojêtnienia 50 cm3
0,3-molowego roztworu wodorotlenku wapnia (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 1 cm3).
Równanie reakcji:

Obliczenia:

Do ca³kowitego zobojêtnienia roztworu wodorotlenku wapnia nale¿y u¿yæ ............................ roztworu kwasu azotowego(V).
ZADANIE 5. (7 punktów)
Przeprowadzono doœwiadczenia opisane rysunkami:

A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji lub zaznacz, ¿e reakcja nie zachodzi.
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B. Okreœl:
l W której probówce wydziela³ siê bezbarwny gaz?
l W której probówce wydziela³ siê brunatny gaz?
OdpowiedŸ A:
Równania reakcji:
Probówka I:

Probówka II:

Probówka III:

Probówka IV:

OdpowiedŸ B:
Bezbarwny gaz wydzieli³ siê w probówce ....................... Brunatny gaz wydzieli³ siê w probówce ...........................
ZADANIE 6. (4 punkty)
Mieszaninê sk³adaj¹c¹ siê z chlorku amonu, wêglanu amonu i wodorotlenku miedzi(II) umieszczono w porcelanowym tyglu i poddano pra¿eniu w temperaturze 1100 K.
A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji.
B. Podaj nazwê (nazwy) substancji, jaka (jakie) pozosta³a (pozosta³y) w tyglu po wypra¿eniu mieszaniny.
OdpowiedŸ A:
Równania reakcji:
Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:

Równanie reakcji III:
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OdpowiedŸ B:
W tyglu po wypra¿eniu pozosta³ (pozosta³y) ..............................................................................................................
ZADANIE 7. (14 punktów)
A. Napisz równania reakcji objêtych poni¿szym chemografem:

B. Które z tych równañ przedstawiaj¹ reakcje utleniania-redukcji?
OdpowiedŸ A:
Równania reakcji:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

www.wsip.com.pl

5

8.

9.

10.

11.

OdpowiedŸ B:
Reakcje utleniania-redukcji przedstawiaj¹ równania: .................................................................................................
ZADANIE 8. (4 punkty)
A. Napisz równanie reakcji siarkowodoru z azotanem(V) o³owiu(II).

B. Oblicz, ile dm3 siarkowodoru (odmierzonego w warunkach normalnych) nale¿y u¿yæ do ca³kowitego str¹cenia
siarczku o³owiu(II) ze 100 cm3 0,1-molowego roztworu azotanu(V) o³owiu(II), je¿eli wydajnoœæ tej reakcji wynosi 100 % (obliczeñ dokonaj z dok³adnoœci¹ do 0,001 dm3).
Obliczenia:

Do ca³kowitego str¹cenia siarczku o³owiu(II) nale¿y u¿yæ ...........................................H 2S.
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ZADANIE 9. (6 punktów)
Napisz równanie reakcji:
A. Utleniania siarkowodoru przy u¿yciu dichromianu(VI) potasu w œrodowisku kwasu siarkowego(VI). Produktami tej reakcji s¹ m.in. siarczan(VI) chromu(III), siarczan(VI) potasu i siarka. Wspó³czynniki stechiometryczne
tego równania dobierz metod¹ bilansu elektronowego.
Równanie reakcji:

B. Wêglanu amonu z kwasem siarkowym(VI) (w postaci cz¹steczkowej i jonowej).
Równanie reakcji:

ZADANIE 10. (14 punktów)
Przeprowadzono nastêpuj¹ce reakcje, w wyniku których wydziela³y siê ró¿ne produkty gazowe:

A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji.
l Produktami reakcji zachodz¹cej w probówce I s¹ m.in. chlor, chlorek manganu(II) i chlorek potasu.
Wspó³czynniki stechiometryczne równania tej reakcji dobierz metod¹ bilansu elektronowego.
l Równania reakcji zachodz¹cych w probówkach II, III i IV napisz w postaci cz¹steczkowej i jonowej.
B. Odpowiedz na pytania:
W której probówce wydzieli siê bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz?
W której probówce wydzieli siê bezbarwny, bezwonny, palny gaz, tworz¹cy mieszaninê piorunuj¹c¹ z tlenem?
W której probówce wydzieli siê bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu zepsutych jaj?
W której probówce wydzieli siê ¿ó³tozielony gaz?
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OdpowiedŸ A:
Równania reakcji:
Probówka I:

Probówka II:

Probówka III:

Probówka IV:

OdpowiedŸ B:
Bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz wydzieli³ siê w probówce .................................................................................
Bezbarwny, bezwonny, palny gaz, tworz¹cy mieszaninê piorunuj¹c¹ z tlenem wydzieli³ siê w probówce ..................
Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu zepsutych jaj wydzieli³ siê w probówce ...................................................
¯ó³tozielony gaz wydzieli³ siê w probówce ................................................................................................................

8

BRUDNOPIS
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