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MCH-R1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z CHEMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj!cego 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. 

Ewentualny brak zg"o# przewodnicz$cemu zespo"u 

nadzoruj$cego egzamin. 

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. 

6. B"'dne zapisy wyra!nie przekre#l. 

7. Pami'taj, %e zapisy w brudnopisie nie podlegaj$ ocenie. 

8. Mo%esz korzysta( z karty wybranych tablic chemicznych oraz 

kalkulatora.  

9. Wype"nij t' cz'#( karty odpowiedzi, któr$ koduje zdaj$cy. Nie 

wpisuj %adnych znaków w cz'#ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

10. 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 

 

MAJ 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi$zanie 

wszystkich zada& 

mo%na otrzyma( 

"$cznie  

60 punktów 

 

Wype"nia zdaj!cy przed 

rozpocz#ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ$CEGO  

tylko  

OKE Kraków, 

OKE Wroc"aw 

     

KOD 

ZDAJ$CEGO  

Miejsce 

na naklejk# 

z kodem szko"y 
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%Informacja do zada" 31. i 32. 

Polon 210

84 Po ulega przemianie ! . Okres po!owicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni. 

 

Zadanie 31. (1 pkt) 
Napisz równanie tej przemiany. 

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

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

Zadanie 32. (1 pkt) 

W pojemniku umieszczono 1 gram polonu 210

84 Po. Oszacuj mas# tego izotopu, 

która pozostanie po up"ywie 414 dni. 

 

 

Zadanie 33. (2 pkt) 
Szybko"# reakcji 

2SO2  + O2 "" #"
.kat,T

 2SO3 

wyra$a si%  równaniem kinetycznym V = k[SO2]
2
[O2] 

Oblicz, jak zmieni si# szybko&' tej reakcji, je(eli do przeprowadzenia procesu, 

przy niezmienionej ilo&ci reagentów,  zastosuje si# naczynie o trzykrotnie mniejszej 

obj#to&ci.  

Obliczenia: 
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Zadanie 34. (1 pkt) 
W!a"ciwo"ci fizyczne i chemiczne substancji  mo$na okre"li# na podstawie budowy ich 

cz&steczek. Masa cz&steczkowa etanolu wynosi 46 u, a propanu 44 u, jednak etanol wrze 

w temperaturze 78°C, a propan w temperaturze -42°C. 

Podaj jedn! przyczyn# tak du(ej ró(nicy temperatur wrzenia tych substancji. 

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

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

 

Zadanie 35. (2 pkt)  
W zbiorniku o pojemno"ci 30 dm

3
 znajduje si% 34 g gazu pod ci"nieniem 1520 hPa 

w temperaturze 275K.  

Oblicz mas# molow! tego gazu. Sta"a gazowa R = 83,14 hPa·dm
3
·K

-1
·mol

-1
. 

Obliczenia: 

 

Zadanie 36. (4 pkt) 

Dane s& jony: CO $2

3 i NH %

4  

Zaklasyfikuj je do kwasów lub zasad wed"ug teorii Brönsteda. Uzasadnij swoj! decyzj#, 

pisz!c odpowiednie równania reakcji. 

CO $2

3   ........................................................................... 

NH %

4   ............................................................................ 

Równania reakcji: 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (2 pkt) 
Oblicz entalpi# tworzenia (&HX) tlenku w#gla(II) 

C(grafit) + 
2

1
O2 ) CO(g)  

na podstawie entalpii nast#puj!cych reakcji: 

C(grafit) + O2 ) CO2(g) &H1 = -393,5 kJ·mol
-1 

CO(g) + 
2

1
O2 ) CO2(g) &H2 = -283,0 kJ·mol

-1
 

Obliczenia: 

  

Zadanie 38. (3 pkt)  
Oce), jak wp"ywa na ilo&' amoniaku powstaj!cego w wyniku reakcji syntezy  

N2(g) + 3H2(g) ! 2NH3 "H = - 92,4 kJ 

a) obni(enie ci&nienia, 

b) podwy(szenie temperatury, 

c) wprowadzenie dodatkowej ilo&ci azotu.  

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

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

c)  ........................................................................................................................................ 
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Zadanie 39. (5 pkt) 
Masz do dyspozycji: blaszk% cynkow&, blaszk% miedzian&, roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), 

roztwór siarczanu(VI) cynku. 

Zaproponuj do&wiadczenie, w którym porównasz aktywno&' miedzi i cynku.  

W tym celu: 

a) przedstaw schematyczny rysunek do&wiadczenia, 

b) opisz przewidywane obserwacje, 

c) napisz, w formie jonowej, równanie(-a) zachodz!cej(-ych) reakcji, 

d) sformu"uj wniosek wynikaj!cy z tego do&wiadczenia. 

Schemat do#wiadczenia: 

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

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

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

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

Równanie(-a) reakcji:  .................................................................................................................. 

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

Wniosek:  ..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 40. (5 pkt)  
Na VI stopniu utlenienia chrom tworzy sole: chromiany(VI) i dichromiany(VI).  

Przeprowadzono do"wiadczenie, które zilustrowano za pomoc& nast%puj&cych jonowych 

równa' reakcji: 

2CrO $2

4  + 2H
+
 ! Cr2O

$2

7 + H2O 

Cr2O
$2

7 + 2OH $
! 2CrO $2

4 + H2O 

Opisz, w jaki sposób wykonano ten eksperyment. W tym celu: 

a) okre&l potrzebne odczynniki, 

b) opisz do&wiadczenie s"ownie lub za pomoc! schematycznego rysunku, 

c) napisz przewidywane spostrze(enia, 

d) sformu"uj wniosek dotycz!cy trwa"o&ci chromianów(VI) oraz wniosek 

dotycz!cy trwa"o&ci dichromianów(VI) w zale(no&ci od &rodowiska 

(odczynu roztworu). 

Odczynniki: .................................................................................................................................. 

 

Opis do#wiadczenia / schemat do#wiadczenia: 

Spostrze%enia:  ............................................................................................................................. 

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

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

Wnioski:  ...................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 41. (4 pkt)  
W celu zbadania wp!ywu ró$nych substancji na bia!ko przeprowadzono do"wiadczenie 

pokazane na poni$szym rysunku: 

Podaj, w których probówkach zachodz! nast#puj!ce procesy:  

wysalanie, w probówkach:  ......................................................................................................... 

denaturacja, w probówkach:   .................................................................................................... 

 

Wyja&nij, na czym polegaj! te procesy. 

Wysalanie:   .................................................................................................................................. 

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

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

Denaturacja:   ............................................................................................................................... 

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

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

 

Zadanie 42. (2 pkt) 
W zwi&zkach organicznych w%giel wyst%puje na ró$nych stopniach utlenienia. 

Okre&l stopnie utlenienia w#gla (podkre&lone atomy) w cz!steczkach, których wzory 

podano w tabeli. 

 

Wzór grupowy 

zwi$zku 
CH4 CH3OH HCHO CH3CHO 

Stopie& 

utlenienia w'gla 

    

 

IV III 

KCl(aq) 

V II 

CH3OH(aq) 

I 

Pb(NO3)2(aq) (NH4)2SO4(aq)   H2SO4(st'%ony) 

wodny roztwór bia"ka jaja kurzego 
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Zadanie 43. (3 pkt) 
Pomi%dzy osadem a roztworem trudno rozpuszczalnej soli AnBm ustala si% równowaga 

opisana równaniem: 

AnBm(s) ! nA %m

)aq(  + mB $n

)aq(  

Iloczyn st%$e' jonów w stanie równowagi w nasyconym roztworze tej soli, który mo$na 

przedstawi# jako zale$no"#: 

Ir = [A %m

)aq( ]
n
 · [B $n

)aq( ]
m

 

jest nazywany iloczynem rozpuszczalno"ci. 

Je"li iloczyn ze st%$e' jonów [A
m+

]
n
 · [B

n-
]

m
 obecnych w roztworze jest wi%kszy od iloczynu 

rozpuszczalno"ci, wówczas z roztworu wytr&ca si% osad.   

Przeprowad* odpowiednie obliczenia i odpowiedz, czy po zmieszaniu równych obj#to&ci 

roztworu CaCl2 o st#(eniu 0,05 mol·dm
-3

 i roztworu Na2SO4 o st#(eniu 0,05 mol·dm
-3

 

wytr!ci si# osad CaSO4  (iloczyn rozpuszczalno&ci CaSO4    Ir = 4,93·10
-5

). 

Obliczenia: 

Zadanie 44. (4 pkt)  
Przeprowadzono do"wiadczenie zgodnie z poni$szym schematem: 

Opisz przewidywane obserwacje (dokonane zaraz po dolaniu roztworu wodorotlenku  

i po pewnym czasie) oraz napisz równania zachodz!cych reakcji chemicznych. 

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

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

Równania reakcji:  ....................................................................................................................... 

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

NaOH(aq) 

FeCl2(aq) 
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Zadanie 45. (4 pkt)  
W dwóch probówkach znajduj& si% wodne roztwory soli: 

I. octanu sodu 

II. chlorku amonu. 

Okre&l, jakie odczyny maj! te roztwory. Uzasadnij swoj! odpowied* podaj!c, jakie 

cz!steczki i jony znajduj! si# w roztworach po hydrolizie. 

Odczyn roztworu I  ................................................................................... 

Odczyn roztworu II ................................................................................... 

 

Uzasadnienie (cz$steczki i jony znajduj$ce si' w roztworach po hydrolizie): 

Roztwór I ...................................................................................................................................... 

 

Roztwór II .................................................................................................................................... 

 

Zadanie 46. (2 pkt)  
Podczas elektrolizy wodnego roztworu pewnego elektrolitu na anodzie zachodzi!a reakcja 

przedstawiona równaniem: 

2H2O ( O2 + 4H
+
 + 4e

-
 

Sumaryczne równanie tego procesu elektrolizy mo$na przedstawi# nast%puj&co: 

2H2O ( 2H2 + O2 

Napisz jedno równanie reakcji, która mog"a przebiega' na katodzie. Podaj przyk"ad 

substancji (wzór sumaryczny), której wodny roztwór móg" pe"ni' podczas tego procesu 

rol# elektrolitu.  

Równanie reakcji przebiegaj$cej na katodzie: 

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

Wzór substancji:  ..................................................................................... 

Zadanie 47. (3 pkt)        
Reakcj% chemiczn& zachodz&c& w pewnym ogniwie opisuje równanie: 

2Fe
%3

)aq(  + Sn
%2

)aq(  ( 2Fe
%2

)aq(  + Sn
%4

)aq(  

Przedstaw schemat tego ogniwa i napisz równania reakcji przebiegaj!cych w jego 

pó"ogniwach. 

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

Równania reakcji: ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 48. (3 pkt)  
Glutation o wzorze: 

                       H                                             H        

                        |                                               | 

 H2N � C � CH2 � CH2 � CO � NH � C �CO � NH � CH2 � COOH  

                        |*                                               | 

                       COOH                                    CH2 � SH  

jest tripeptydem wyst%puj&cym w $ywych komórkach. 

Napisz wzory aminokwasów, które powstan! w wyniku ca"kowitej hydrolizy tego  

zwi!zku. 

Wzory: 

 

Zadanie 49. (3 pkt) 
Dokonaj analizy schematycznych rysunków przedstawiaj!cych trzy do&wiadczenia  

i uzupe"nij brakuj!ce informacje, podaj!c wzór substancji X oraz formu"uj!c w tabeli 

obserwacje. 

 

 

 

 

Wzór substancji X:   

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

Probówka Obserwacje 

I 
 

II osad rozpuszcza si' i powstaje roztwór o barwie szafirowej 

III 
 

papierek uniwersalny 

wodny roztwór fenolu 

III 

 glicerol 

X 

II 

Na 

etanol 

I 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z chemii 11 

 Arkusz II 

 

Zadanie 50. (2pkt) 
But-2-en mo$na otrzyma# w wyniku reakcji dysproporcjonowania propenu na odpowiednich 

katalizatorach. Reakcja polega na tym, $e z alkenu o n atomach w%gla powstaj& dwa nowe 

alkeny: jeden o (n+1) atomach w%gla i drugi, o (n-1) atomach w%gla. 

Podaj nazw# drugiego alkenu, który powsta" w wyniku tej reakcji i napisz jej równanie, 

pos"uguj!c si# wzorami pó"strukturalnymi  (grupowymi). 

Nazwa drugiego produktu:  .......................................................................................................... 

Równanie reakcji: 

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

#Informacja do zada" 51. i 52. 
Tworzywa sztuczne znajduj& szerokie zastosowanie praktyczne. Do wa$nych polimerów 

 zaliczamy polietylen (polieten) i polichlorek winylu (polichloroeten). 

Zadanie 51. (2 pkt)  
W poni(szej tabeli przedstawiono najwa(niejsze w"a&ciwo&ci polietylenu (PE) 

i polichlorku winylu (PCV). Uzupe"nij tabel# wpisuj!c w puste miejsca po dwa 

przyk"ady zastosowa) tych polimerów, które wynikaj! z ich w"a&ciwo&ci.  

Nazwa polimeru W"a&ciwo&ci Zastosowania 

polietylen 

odporno#( na dzia"anie wi'kszo#ci 

rozpuszczalników organicznych 

oraz st'%onych zasad i kwasów, 

ma"a wytrzyma"o#( cieplna  

 

polichlorek winylu 

odporno#( na dzia"anie kwasów, 

t"uszczów, czynników 

atmosferycznych, dobra 

wytrzyma"o#( mechaniczna 
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Zadanie 52. (2 pkt) 
Zaprojektuj do&wiadczenie, w którym wyka(esz, (e produkt termicznego rozk"adu 

polietylenu ma charakter nienasycony. W tym celu: 

a) przedstaw s"owny opis do&wiadczenia, 

b) opisz obserwacje, jakich mo(na dokona' podczas badania nienasyconego 

charakteru produktu tego rozk"adu. 

Opis do#wiadczenia: .................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Nie podlega ocenie 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


