ARKUSZ SPRAWDZAJ¥CY VI

W£AŒCIWOŒCI PIERWIASTKÓW BLOKU d
UK£ADU OKRESOWEGO ORAZ ICH ZWI¥ZKÓW

Czas rozwi¹zania — 100 minut
Maksymalna liczba punktów — 69 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)
Do roztworu azotanu(V) chromu(III) dodano zasady potasowej. Wytr¹ci³ siê galaretowaty osad. W celu zbadania
jego w³aœciwoœci, umieszczono go w dwóch probówkach. Do jednej z nich dodano kwasu siarkowego(VI), a do
drugiej — wodorotlenku potasu. W obu probówkach po reakcji znajduj¹ siê klarowne roztwory.
A. Napisz równania zachodz¹cych reakcji.
Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:

Równanie reakcji III:

B. Podaj wzór oraz nazwê zwi¹zku, który wytr¹ci³ siê w postaci osadu. Okreœl jego w³aœciwoœci chemiczne.
Wzór zwi¹zku: ...................................................... Nazwa zwi¹zku: .........................................................................
Zwi¹zek ten ma w³aœciwoœci ......................................................................................................................................
ZADANIE 2. (8 punktów)
Siarczan(VI) chromu(III) reaguje z nadtlenkiem wodoru w œrodowisku zasadowym, daj¹c chromian(VI) sodu, siarczan(VI) sodu i wodê.
Dichromian(VI) sodu reaguje z nadtlenkiem wodoru w œrodowisku kwaœnym, tworz¹c siarczan(VI) chromu(III),
siarczan(VI) sodu, tlen oraz wodê.
Napisz równania zachodz¹cych reakcji. Wspó³czynniki stechiometryczne dobierz metod¹ bilansu elektronowego.
Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:
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ZADANIE 3. (6 punktów)
Dichromian(VI) amonu ulega termicznemu rozk³adowi w wysokiej temperaturze, tworz¹c tlenek chromu(III) —
zielony proszek, azot i parê wodn¹.
A. Napisz równanie zachodz¹cej reakcji.

B. Oblicz, ile dm3 produktów gazowych mo¿na otrzymaæ z 12,6 g dichromianu(VI) amonu w temperaturze 673 K
i pod ciœnieniem 1013 hPa.
Obliczenia:

Z rozk³adu 12,6 g dichromianu(VI) amonu mo¿na otrzymaæ ............................................dm 3 produktów gazowych.
ZADANIE 4. (14 punktów)
A. Rozwi¹¿ chemograf.
Równania reakcji 3 i 6 uzgodnij metod¹ bilansu elektronowego.

Równania reakcji:
1.

2.
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3.

4.

5.

6.

B. Podaj nazwy zwi¹zków A, B, X, Y.
A — .……….....................……................................

B — .………..………..................….................................

X — .……….........................……............................

Y — .………............................……….............................

ZADANIE 5. (3 punkty)
Do roztworu siarczanu(VI) manganu(II) dodano w nadmiarze zasady potasowej. Wytr¹ci³ siê bia³y osad, na który
podzia³ano nadtlenkiem wodoru, w wyniku czego wytr¹ci³ siê brunatny osad. Napisz równania tych reakcji.
Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:
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ZADANIE 6. (6 punktów)
Uzgodnij równania poni¿szych reakcji chemicznych metod¹ bilansu elektronowego
A. ... KMnO4 + ... H2SO4 + ... KI Û ... MnSO4 +... K2SO4 + ... I2 + ... H2O

B. ... KMnO4 + ... KNO2 + ... H2SO4 Û ... MnSO4 + ... K2SO4 + ... KNO3 + ... H2O

ZADANIE 7. (5 punktów)
Mieszaninê sk³adaj¹c¹ siê z 1 mola tlenku miedzi(II) i 1 mola miedzi metalicznej poddano reakcji z 1 dm3 2-molowego roztworu kwasu siarkowego(VI) (kwas rozcieñczony). Po zakoñczeniu reakcji zawartoœæ naczynia
przes¹czono.
A. Napisz równanie (równania) zachodz¹cej (zachodz¹cych) reakcji w postaci cz¹steczkowej i jonowej.

B. Podaj nazwy substancji, które:
l pozosta³y na s¹czku,
l przesz³y do roztworu.
Na s¹czku pozosta³a (pozosta³y) .................................................................................................................................
W roztworze znajdowa³a siê (znajdowa³y siê): ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ZADANIE 8. (15 punktów)
Rozwi¹¿ chemograf:
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A. Napisz równania reakcji 1–6. Równanie reakcji 1 uzgodnij metod¹ bilansu elektronowego.
Równania reakcji:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. Podaj nazwy produktów reakcji X, Z, T, W, bêd¹cych zwi¹zkami miedzi:
X — .……….....................……....................................

Y — .………..………..................…............................

T — .……….........................……................................

W — .………............................………........................

C. Okreœl barwê roztworów wodnych zwi¹zków X i T:
Zwi¹zek
Barwa
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X

T

ZADANIE 9. (3 punkty)
Do roztworu chlorku ¿elaza(II) o barwie jasnozielonej dodano zasady sodowej. Wytr¹ci³ siê bia³y osad. Dodana do
niego woda utleniona spowodowa³a wytr¹cenie siê czerwonobrunatnego osadu. Napisz równania tych reakcji.
Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:

ZADANIE 10. (4 punkty)
Do roztworu azotanu(V) srebra(I) wrzucono p³ytkê wykonan¹ z pewnego metalu M w celu jej posrebrzenia. Po pewnym czasie stwierdzono, ¿e na p³ytce wydzieli³o siê 3,3 g srebra, a do roztworu przeszed³ 1 g jonów metalu. Na
podstawie przeprowadzonych obliczeñ podaj nazwê metalu, z którego wykonana by³a p³ytka.
Obliczenia:

P³ytka wykonana by³a z ...................................................
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BRUDNOPIS
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