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                         Miejsce 
                      na naklejk                                                                            
                      z kodem 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

            dysleksja 

  

 

 

PRÓBNY 
EGZAMIN MATURALNY 

Z CHEMII 
Arkusz II 

czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Prosz  sprawdzi  czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Prosz  uwa nie czyta  wszystkie polecenia i informacje do 

zada . 

3. Rozwi zania i odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu 

na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

4. W rozwi zaniach zada  rachunkowych trzeba przedstawi  tok 

rozumowania prowadz cy do ostatecznego wyniku oraz 

pami ta  o jednostkach. 

5. W trakcie oblicze  mo na korzysta  z kalkulatora. 

6. Prosz  pisa  tylko w kolorze czarnym; nie pisa  o ówkiem. 

7. Nie wolno u ywa  korektora. 

8. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

9. Brudnopis nie b dzie oceniany. 

10. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

11. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta odpowiedzi, 
któr  wype nia nauczyciel. 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ II 
 

STYCZE  
ROK 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 60 punktów 

 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 

 

 

 

PESEL ZDAJ CEGO 
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Zadanie 32. (2 pkt) 

Pierwiastek X znajduje si  w trzecim okresie uk adu okresowego. Atom tego pierwiastka ma 

nast puj ca konfiguracj  elektronow : 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
. 

Okre l, do jakiego bloku energetycznego nale y pierwiastek X. Za pomoc  czterech liczb 

kwantowych (n, l, m, mS) opisz stan elektronu walencyjnego pierwiastka X. 

Blok energetyczny:   ....................... 

Liczba kwantowa n:   ...................... 

Liczba kwantowa l:   ....................... 

Liczba kwantowa m:   ..................... 

Liczba kwantowa mS:   .................... 

Zadanie 33. (2 pkt)   

W wyniku rozpadu promieniotwórczego j dro izotopu radu 228

88 Ra przekszta ci o si  w j dro 

izotopu rt ci 212

82 Hg.  

Okre l, ile cz stek  i ile cz stek zosta o wypromieniowanych podczas tego rozpadu. 

Liczba cz stek :  .......... 

Liczba cz stek :  .......... 

Zadanie 34. (2 pkt) 

W a ciwo ci fizyczne i chemiczne substancji wynikaj  z budowy i kszta tu ich cz steczek. 

Podaj po jednej przyczynie wyja niaj cej nast puj ce fakty: 

a) tlenek azotu(II) bardzo atwo ulega reakcjom z innymi substancjami, 

b) moc beztlenowych kwasów fluorowców ro nie wraz ze wzrostem liczby 

atomowej fluorowca (moc HI > moc HBr > moc HCl > moc HF).  

a) ........................................................................................................................................... 

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

b) ........................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................... 
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Zadanie 35. (2 pkt)  

Reakcja ca kowitego spalania butanu zachodzi zgodnie z równaniem: 

 2C4H10 (g) + 13O2 (g)  8CO2 (g) + 10H2O (g) 

Wyznacz stosunek masowy oraz stosunek obj to ciowy substratów i produktów tej 

reakcji. Obj to ci wszystkich gazów odmierzono w tych samych warunkach ci nienia 

i temperatury. 

m
104HC : m

2O : m
2CO : m OH2

= ......................................................................................................... 

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

V
104HC : V

2O : V
2CO : V OH2

= .......................................................................................................... 

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

Zadanie 36. (4 pkt) 

Maj c do dyspozycji rozcie czone wodne roztwory siarczanu(VI) miedzi(II) 

i wodorotlenku sodu, zaprojektuj do wiadczenie, w wyniku którego otrzymasz tlenek 

miedzi(II). Przedstaw s owny opis do wiadczenia, zapisz przewidywane obserwacje oraz 

odpowiednie równania reakcji chemicznych w formie cz steczkowej. 

S owny opis do wiadczenia:   ...................................................................................................... 

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

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

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

Przewidywane obserwacje:  ......................................................................................................... 

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

Równania reakcji: 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (2 pkt) 

Poni ej przedstawiono dwa równania reakcji. 

I. HSO 4  + H2O  H3O
+
 + SO 2

4  

II. NH3 + H2O  NH 4  + OH
-
 

Wpisz w odpowiednie miejsca do tabeli wzory dwóch sprz onych par kwas – zasada 

(wed ug protonowej teorii Brönsteda) dla ka dego równania reakcji przebiegaj cej 

wed ug ogólnego schematu:  

                                kwas1 + zasada2  kwas2 + zasada1 

 

kwas1 – zasada1 
 

Równanie reakcji I 

kwas2 – zasada2 

 

kwas1 – zasada1 
 

Równanie reakcji II 

kwas2 – zasada2 
 

Zadanie 38. (4 pkt) 

Do dwóch probówek przedstawionych na poni szym rysunku dodano niewielk  ilo  

zawiesiny wodorotlenku cynku. 

   

 

 

                                                    I                                  II 

 

 

                                                H2SO4(aq)                    NaOH(aq)   

 

Zapisz obserwacje, których dokonano podczas tego do wiadczenia. Napisz w formie 

jonowej skróconej równania zachodz cych reakcji chemicznych i sformu uj wniosek 

dotycz cy chemicznego charakteru wodorotlenku cynku. 

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

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

Równania reakcji:   

Probówka I:  ................................................................................................................................. 

Probówka II:  ............................................................................................................................... 
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Wniosek:  ..................................................................................................................................... 

 

 Informacja do zada  39. i 40. 

Poni sze rysunki przestawiaj  odmienne sposoby zbierania ró nych gazów do probówek (I, II 

i III). 

 

Zadanie 39. (3 pkt) 

Wymie  po jednej w a ciwo ci ka dego gazu, która umo liwia zbieranie go w sposób 

pokazany na rysunkach. 

Probówka I:  ................................................................................................................................. 

Probówka II:  ................................................................................................................................ 

Probówka III:  .............................................................................................................................. 

Zadanie 40. (3 pkt) 

Podaj po jednym przyk adzie gazu (nazwa gazu), który móg by by  zbierany 

w probówce I, w probówce II i w probówce III. 

Probówka I:  ..................................................................... 

Probówka II:  .................................................................... 

Probówka III:  ................................................................... 
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Zadanie 41. (2 pkt) 

Uzupe nij poni szy tekst, wpisuj c brakuj ce informacje w wykropkowane miejsca. 

 „Zmiany st e  mog  powodowa  przesuni cia równowagi reakcji odwracalnych 

równie  w organizmach ywych, np.: reakcje dysocjacji i asocjacji tlenu do hemoglobiny. 

Tlen jest transportowany do komórek w postaci oksyhemoglobiny, która powstaje zgodnie 

z reakcj : 

  HHb       +       O2              HbO 2        +       H
+
 

                                                             oksyhemoglobina   

Reakcja wysycenia hemoglobiny tlenem jest reakcj  odwracaln , st d obok innych czynników, 

równie  zmiany ci nienia parcjalnego tlenu maj  wp yw na przesuni cie tej równowagi. 

Zwi kszenie st enia (ci nienia parcjalnego) tlenu, czyli substratu powy szej reakcji 

spowoduje, e zgodnie z regu  przekory pewna ilo  substratów zamieni si  

w .......................................... Z kolei zwi kszenie st enia jonów wodorowych przesuwa 

równowag  w .................................................” 

 
Teresa K dryna  Chemia ogólna z elementami biochemii.  

Wydawnictwo „Zamiast korepetycji” s.c. Kraków 1994        
 

Zadanie 42. (3 pkt)   

Podczas syntezy amoniaku w T=670 K równowaga reakcji: 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 

ustali a si  przy st eniach: [N2] = 4 mol dm
-3

,  [H2] = 0,2 mol dm
-3

, [NH3] = 0,08 mol dm
-3

. 

Zapisz wyra enie na sta  równowagi tej reakcji, a nast pnie oblicz sta  równowagi 

oraz st enie pocz tkowe azotu. 

Wyra enie na sta  równowagi reakcji:  ...................................................................................... 

Obliczenia: 
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Zadanie 43. (3 pkt) 

Na VII stopniu utlenienia mangan tworzy manganiany(VII), które maj  silne w a ciwo ci 

utleniaj ce. Manganiany(VII), w zale no ci od rodowiska, redukuj  si  do zwi zków 

manganu(II), manganu(IV) lub manganu(VI). Przeprowadzono do wiadczenie przedstawione 

na poni szym schemacie. 

      H2SO4(aq) + Na2SO3(aq)                    NaOH(aq)  + Na2SO3(aq)                       H2O + Na2SO3(aq) 

 

 

 

 

                                         I                                                II                                          III                       
 

 

                                                                                                                           KMnO4(aq) 

 

Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c w puste miejsca obserwacje dokonane podczas tego 

do wiadczenia, wzór produktu powsta ego w wyniku redukcji manganianu(VII) potasu 

lub rodowisko reakcji.  

Numer 

probówki 
Obserwacje 

Wzór produktu powsta ego 

w wyniku redukcji 

manganianu(VII) potasu 

rodowisko 

reakcji 

I 
 

 
MnSO4 kwasowe 

II roztwór przyjmuje zielon  barw  
 

 
zasadowe 

III wytr ca si  brunatny osad MnO2 
 

 

Zadanie 44. (3 pkt) 

Oblicz, ile cm
3
 wody nale y dola  do 20 cm

3
 0,5-molowego roztworu KOH, aby otrzyma  

roztwór 0,2-molowy. 

Obliczenia: 
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 Informacja do zada  45., 46. i 47. 

Wykonano do wiadczenia przedstawione na poni szym rysunku: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 45. (2 pkt)  

Okre l, jaki odczyn posiadaj  roztwory otrzymane w wyniku tych do wiadcze .  

 Odczyn roztworu 

Roztwór Na2S 
 

Roztwór K2SO4 
 

Roztwór NH4NO3 

 

Zadanie 46. (2 pkt)  

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodz cych w probówkach  

I i III. 

Probówka I:  ................................................................................................................................. 

Probówka III:  .............................................................................................................................. 

Zadanie 47. (2 pkt)  

Nazwij reakcje chemiczne zachodz ce w probówkach I i II. 

Probówka I:  ................................................................................................................................. 

Probówka II:  ............................................................................................................................... 

 

 

 

 NH4NO3  

 II I 

Na2S

III 

K2SO4     

            H2O  
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 Informacja do zada  48. i 49. 

W celu zbadania zachowania miedzi i cynku wobec wodnych roztworów soli wybranych 

metali przeprowadzono do wiadczenia przedstawione na poni szym rysunku. 

Zadanie 48. (2 pkt)  

Wykorzystuj c szereg elektrochemiczny metali, wska , w których probówkach badane 

metale nie reagowa y z roztworami soli i wyja nij dlaczego. 

Metale nie reagowa y w probówkach:  ........................................................................................ 

Wyja nienie:  ................................................................................................................................ 

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

Zadanie 49. (2 pkt)  

Napisz w formie jonowej skróconej równania zachodz cych reakcji chemicznych. 

 

Zadanie 50. (4 pkt)  

SEM pewnego ogniwa w warunkach standardowych wynosi 2,46V. Elektrod  dodatni  w tym 

ogniwie stanowi srebro. 

Okre l, z jakiego metalu zosta a wykonana elektroda ujemna. Przedstaw schemat tego 

ogniwa oraz napisz równania reakcji przebiegaj cych na jego elektrodach. 

Metal stanowi cy elektrod  ujemn :  ........................................................................................... 

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

Równania reakcji:   

Elektroda ujemna:  ....................................................................................................................... 

  Pb(NO3)2(aq) 

Zn

III

AlCl3(aq) 

IVI 

Cu 

II 

AgNO3(aq) 
        Pb(NO3)2(aq) 
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Elektroda dodatnia:   .................................................................................................................... 

 Informacja do zada  51. i 52. 

Poni ej przedstawiono wzory dwóch w glowodorów.  

 

 CH3 – CH2                   H                                      CH3 – CH2                    CH3          

                                  C = C                                                                     C = C                                     

                      H3C                    CH3                                            H3C                    H                                              

                                               

                                      I                                                                             II 

Zadanie 51. (2 pkt)    

Podaj nazwy systematyczne zwi zków I i II. 

Nazwa systematyczna zwi zku I:  

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

Nazwa systematyczna zwi zku II:  .............................................................................................. 

Zadanie 52. (1 pkt)  

Oce , czy zwi zki I i II s  wzgl dem siebie izomerami czy homologami. 

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

 Informacja do zada  53. i 54. 

Poni szy rysunek przedstawia schemat aparatury do otrzymywania etynu (acetylenu). 

 

Zadanie 53. (2 pkt) 

W miejsca liter A i B wpisz wzory odpowiednich reagentów. 

A:   ...................................................................................... 

B:   ...................................................................................... 

Zadanie 54. (1 pkt) 

Wyja nij, dlaczego we wkraplaczu aparatury znajduje si  mieszanina wody i etanolu, 

a nie sama woda. 

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

A
B
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....................................................................................................................................................... 

Zadanie 55. (2 pkt) 

Zaproponuj metod  do wiadczalnego odró nienia etanolu od etano-1,2-diolu: podaj 

wzór potrzebnego odczynnika i zapisz przewidywane obserwacje. 

Przewidywane obserwacje: ..........................................................................................................  

Wzór odczynnika:  ....................................................................................................................... 

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

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

Zadanie 56. (3 pkt) 

Metanoamina (metyloamina) rozpuszcza si  w wodzie,  a tak e reaguje z ni . 

Napisz, pos uguj c si  wzorami grupowymi (pó strukturalnymi) zwi zków 

organicznych,  równanie reakcji metanoaminy z wod .  

Okre l, jak zabarwi si  papierek uniwersalny zanurzony w wodnym roztworze tej 

aminy. Podaj, jaki charakter chemiczny posiada metanoamina.  

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

Barwa papierka uniwersalnego w roztworze:  .............................................................................  

Charakter chemiczny metanoaminy:  ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 12

 

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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