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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 32

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schematach
cyframi (1-4).

(.../2 pkt)

Uzupełnij tabelę.

Lp. Nazwa soli Wzór soli Równanie reakcji otrzymywania soli

1.  NaCl  

2. węglan magnezu   

3.  K2SO4  

4. węglan żelaza(II)  

(.../2 pkt)

Określ i zaznacz zawartość procentową wapnia w soli o wzorze CaCO3.
A. 20%                  B. 33%                  C. 40%                  D. 68%

(.../1 pkt)

Napisz wzory sumaryczne soli, których strukturę krystaliczną tworzą podane jony.
a) Ca2+, Cl−          Wzór soli:
b) K+, Br−             Wzór soli:

(.../1 pkt)

Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli. 
a) (NH4)2CO3  ________  +  ________ 

b) BaS  ________  +  ________

→

→

(.../2 pkt)

Oblicz masę 100 dm3 benzyny, wiedząc, że jej gęstość wynosi 0,72   . Wynik podaj

w kilogramach.

g
cm3

(.../2 pkt)

Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkanu o prostym łańcuchu węglowym i masie
cząsteczkowej 58 u.
Nazwa:
Wzór półstrukturalny:

(.../1 pkt)

Wyznacz stosunek masowy węgla do wodoru w etanie (mC = 12 u i mH = 1 u). Zaznacz
poprawną odpowiedź. 
A. 3 : 1                     B. 4 : 1                       C. 1 : 3                        D. 1 : 4

(.../1 pkt)

Napisz wzór ogólny alkinów i wzór sumaryczny etynu. Określ wartość n we wzorze
etynu.
wzór ogólny alkinów: …………………
wzór sumaryczny etynu: ………… n = …………

(.../2 pkt)
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Zaznacz odczynnik, którego należy użyć w celu odróżnienia metanu od etynu. 

A. woda wapienna     B. woda bromowa      C. woda amoniakalna    D. woda królewska

(.../1 pkt)

Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie. Podaj nazwy
produktów.

(.../2 pkt)

Przyporządkuj nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru.

1. –OH A. aminowa

2. –COOH B. hydroksylowa

3. –COO– C. karboksylowa

D. estrowa

(.../1 pkt)

Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną alkoholu zawierającego w
cząsteczce jedną grupę hydroksylową oraz cztery atomy węgla.

(.../1 pkt)

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy soli kwasów
karboksylowych wybrane spośród podanych. 

propionian potasu • mrówczan potasu • metanian potasu • maślan potasu • butanian
potasu • propanian potasu 

Wzór sumaryczny Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna

HCOOK

CH3CH2COOK

CH3CH2CH2COOK

(.../1 pkt)

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.

a) reakcja kwasu octowego z sodem         b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym

(.../2 pkt)

Wybierz nazwę kwasu o wzorze sumarycznym C15H31COOH. 
A. stearynowy       B. palmitynowy         C. masłowy           D. oleinowy

(.../1 pkt)

Wybierz wzór sumaryczny mydła.

A. C15H31COONa          B. C4H9COOCH3         C. C4H9COONa        D. C7H15COOK

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od
kwasu palmitynowego. 
A. H2SO4                  B. KMnO4                   C. Ca(OH)2                    D. CH4

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który nie reaguje z tlenkami
metali. 
A. C3H7COOH          B. C8H17COOH          C. C15H31COOH          D. CH3COOH

(.../1 pkt)
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Uzupełnij równania reakcji spalania całkowitego i dobierz współczynniki
stechiometryczne.

a) .............. + 5 O2 → 4 CO2 + 4 H2O

b) …… C2H5COOH + .............. → …… CO2 + …… H2O

(.../2 pkt)

Wskaż nazwę substancji, która nie należy do tłuszczów. 

A. tristearynian glicerolu                B. parafina             C. łój              D. tran

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, pod wpływem którego białko
ulega koagulacji odwracalnej.
A. CuSO4                    B. C2H5OH                     C. Na2SO4                    D. KOH

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, pod wpływem którego białko
ulega denaturacji. 
A. NaCl                    B. CuSO4                    C. Na2SO4                    D. KCl

(.../1 pkt)

Zaznacz substancję, której obecność można wykryć za pomocą jodu.
A. fruktozę o wzorze C6H12O6                  C. skrobię o wzorze (C6H10O5)n

B. glukozę o wzorze C6H12O6                   D. sacharozę o wzorze C12H22O11

(.../1 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 32

Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych oznaczonych na schematach
cyframi (1-4).

(.../2 pkt)

Uzupełnij tabelę.

Lp. Nazwa soli Wzór soli Równanie reakcji otrzymywania soli

1.  KCl  

2. węglan wapnia   

3.  BaSO3  

4. fosforan(V) miedzi(II)   

(.../2 pkt)

Określ i zaznacz zawartość procentową węgla w soli o wzorze CaCO3.
A. 15,4%               B. 20,5%               C. 12%                   D. 48%

(.../1 pkt)

Napisz wzory sumaryczne soli, których strukturę krystaliczną tworzą podane jony.
a) Na+, SO4

2−          Wzór soli:
b) Mg2+, NO3

−        Wzór soli:

(.../1 pkt)

Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli. 
a) K3PO4  ________  +  ________ 

b) Al(NO3)3  ________  +  ________

→

→

(.../2 pkt)

Oblicz objętość, jaką zajmuje 72 kg benzyny. Przyjmij gęstość benzyny równą 0,72  

 . Wynik podaj w decymetrach sześciennych.
g

cm3

(.../2 pkt)

Napisz nazwę i wzór półstrukturalny alkanu o prostym łańcuchu węglowym i masie
cząsteczkowej 86 u.
Nazwa:
Wzór półstrukturalny:

(.../1 pkt)

Wyznacz stosunek masowy węgla do wodoru w metanie (mC = 12 u i mH = 1
u). Zaznacz poprawną odpowiedź. 
A. 3 : 1                     B. 4 : 1                       C. 1 : 3                        D. 1 : 4

(.../1 pkt)

Napisz wzór ogólny alkinów i wzór sumaryczny propynu. Określ wartość n we
wzorze propynu.
wzór ogólny alkinów: …………………
wzór sumaryczny propynu: ………… n = …………

(.../2 pkt)
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Zaznacz odczynnik, którego należy użyć w celu odróżnienia metanu od etynu. 

A. woda królewska     B. woda wapienna     C. woda amoniakalna    D. woda bromowa

(.../1 pkt)

Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie. Podaj nazwy
produktów.

(.../2 pkt)

Przyporządkuj nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru.

1. –COOH A. aminowa

2. –NH2 B. hydroksylowa

3. –OH C. karboksylowa

D. estrowa

(.../1 pkt)

Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną alkoholu zawierającego w
cząsteczce jedną grupę hydroksylową oraz osiem atomów wodoru.

(.../1 pkt)

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny nazwy soli kwasów
karboksylowych wybrane spośród podanych. 

propionian magnezu • mrówczan magnezu • metanian magnezu • maślan magnezu •
butanian magnezu • propanian magnezu

Wzór sumaryczny Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna

(HCOO)2Mg

(CH3CH2COO)2Mg

(CH3CH2CH2COO)2Mg

(.../1 pkt)

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.

a) reakcja kwasu octowego z wapniem    b) reakcja tlenku potasu z kwasem propanowym

(.../2 pkt)

Wybierz nazwę kwasu o wzorze sumarycznym C17H35COOH. 
A. stearynowy       B. palmitynowy         C. masłowy           D. oleinowy

(.../1 pkt)

Wybierz wzór sumaryczny mydła.

A. (CH3COO)2Mg          B. HCOOCH3          C. C8H17COONa        D. C17H35COOK

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od
kwasu palmitynowego. 
A. H2SO4                    B. Ca(OH)2                    C. Br2                   D. CH4

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który w temperaturze 20°C jest
substancją stałą.
A. CH3COOH          B. C8H17COOH          C. C3H7COOH          D. C15H31COOH

(.../1 pkt)
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Uzupełnij równania reakcji spalania całkowitego i dobierz współczynniki
stechiometryczne.

a) .............. + 2 O2 →2 CO2 + 2 H2O

b) …… CH3COOC2H5 + .......... → …… CO2 + …… H2O

 

(.../2 pkt)

Wskaż nazwę substancji, która nie należy do tłuszczów. 

A. tristearynian glicerolu                B. tran             C. łój              D. parafina

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, pod wpływem którego białko
ulega koagulacji odwracalnej.
A. K2SO4                    B. C2H5OH                     C. HCl                    D. KOH

(.../1 pkt)

Zaznacz wzór sumaryczny związku chemicznego, pod wpływem którego białko
ulega denaturacji. 
A. NaCl                    B. K2SO4                    C. C2H5OH                    D. KCl

(.../1 pkt)

Zaznacz substancję, której obecność można wykryć za pomocą jodu.
A. sacharozę o wzorze C12H22O11             C. glukozę o wzorze C6H12O6

B. fruktozę o wzorze C6H12O6                     D. skrobię o wzorze (C6H10O5)n

(.../1 pkt)


