
25. Cukier otrzymywany z burakow cukrowych to:
A. fTuktoza,
13. sac haroza,
C bkt07II.

KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
CHEMIA

26. Masa cZqsteczkowa zwiqzku 0 wzorzc NaOH wynosi: (MNa=2Ju, M()=16u, MII= lu)
A. 41\1
B. 40u
C 41u

Im if i nazw is ko: .
Klasa: .
Szkol:t: .
Ilose pun ktiIW: .

27. Atomy to:
A. dodatnie e7ljstki materii,
B. najmniejsze ez.qstki pierwiastka 7.achowujqce jego wlasciwosei iwchodzqce w

reakcje ehemiezne,
C. niepodzielne ezqstki picrwiastka.

I. Atom zbuoowany jest z jqdra atomowcgu i przcslfLcni wokoljqdrowcj. Kt6ra
od IwiedZ pooaje prawiolowc r~micszczenie cz,\stck elementarnyeh watomie:

'. dro rzcstrzcn wokoL drowa
A elektrony. ncutrony
13. clcktrony
C. roton . clektron

28. Ktore cechy opisujq metale?
A. kowalnc, nic przcwodzq pr'ldu clektryczncgo,
B. kruche, nie przewodzq prqdu elektrycznego.
C. ei'lgliwe, przewodzq pr'ld elektryczny.

2. Zapis: 2K, N2, 3Mg oznaeza:
A. 2 atomy potasu, CZ'lstcczka al.Olu, J atomy magnezu.
13. CL;jslcCLka pOlasu. 2 CZ;\stcczki azolu. J cz<\slcczki magnczu.
C. 2 Ci'4stcczki potasu. Ci'4steczka al.Olu. J Ci'4steczki Illagnezu.

29. Katalizator to substaneja:
A. zwiykszai'lca wydajnosc reakcji,
B. przyspieszajqca reakej.,: ehemicznq ..
C. obniz.aj'l.ca wydajnosc reakcji.

3. Wiedzqe, ze w sktad dwoch eZI\steezek pewnego tlenku zelaza wchodzi 6 atomow
tlenu i 4 atomy zelaza. wskat wzor tego llenku:

A. FeO)
B. Fe,04
C. Fe10,

30. Proees scinania bialek nazywa siy:
A. koagulaej'l.
B. peptyzaej'l..
C. denaturacj<].

4. Jaka jest wartosciowosc baru w tlenku bam 0 wzorzc BaO')
A. 1I1
13. IV
(' II

5. W rownaniu chcmieznym: xCa + yOe -7 :CaO wsp6lczynniki x. y. z przyjllluj'l
kolejno wartosci:

A. 2. I. 2
B. I. 2. I
C. 2, I, I

6. Atom lusforu 0 liczbic masowcj 31 sklada si<,:z nasl<;pujqcych czqstck clementarnych:
A. 15 protumiw, 16 elektromiw. 15 ncutrunllw.
13. 15 protonow. 15 clcklronow. 16 ncutronO\\·.
C. 16 protonow. 16 e1ektromiw, 15 ncutrunow.

7. Reakej<,: syntezy przedstawia niwnanie:
A. 2Mg + COe -7 2MgO + C
B. Mg + H20 -7 MgO + He
C. 2Mg + O2 -7 2MgO



8. Produktami w poniiszych rownaniach reakcji
lien + 7e1a70 -7 tlenek 7.elaza
woda + magncz -7 tlcnck magnczu + wod6r
S4:
A. tlenek ielaza, tlenek magnezu, WOdllr.
B. tlen, ielilZO, wodnr,
C. woda, magnez, ielazo.

16. Wz6r og61ny Cn1l2n+ 2 mOlna przypisac:
A. alkanom
8. alkenom
C. alkinom

9. Do glownych skladnik6w powietr71l nalei4:
A. argon i tlen,
13. tlen i azot,
C. para wodna i azot.

17. Tenon wykorzystuje si~ do:
A. produkcji szkla.
B. pokrywania powierzchni patelni i garnkow,
C. produkcji lakierllw do paznokci.

10. Z podanych zbiorow wybierz ten, ktory zawicra tylko mctalc:
A. zelazo, aluminium, miedl., magno,
B. tlen, :zclazo, wod6r, miedz,
C. zloto, ielazo, siarka, w~giel.

18. Preony to zwiqzki:
A. niszczqce powlok~ ozonow'l. Ziemi,
B. piyny chlodzqce stosowane w lodowkach,
C. wszystkie odpowicdzi Sq prawidlowe.

II. Jakie procesy fizyczne zwiqzane ze zmianq stanu skupienia wody przedstawiajq
kolejne strzalki w schemacie:

snieg -7 woda-7 para wodna
A. topnienie, skraplanie,
B. topnienie, parowan ie,
C. krzepni~cie, skraplanie.

19. Ktore zdanie opisuje wlasciwosci metanolu?
A. gaz 0 charakterystycznym zapachu, latwo palny, slabo rozpuszczalny w

wodzie,
B. ciecz 0 charakterystycznym zapachu, latwo palna, bardzo dobrze

rozpuszczalna w wodzie,
C. ciato stale 0 ostrylll zapachu, slabo rozpuszczalne w wodzie. latwo paine.

12. Z poni:zszych rownan reakcji wybierz to, kturc onrazuje reakcj~ zohoj~tniania:
A. Ca(OHh + 1-/zSO. -7 CaSO. + 21120
B. CaCh + H2SO. -7 CaSO. + 211CI
C. AgCI + HN03 -7 AgN03 + Hel

20. Kwas octovv'y Illa wzor:
A. HeOOH
B. CH3COOH
e. CH1CH7.COOH

13. Dekantacja to:
A. specjalny sposob otwierania amputek z odczynnikallli,
B. czynnosc polegaji(ca na zlewaniu roztworu znad osadu.
C. jeden ze sposoh6w krystalizacji.

2 I. Ktory z cukrow wyst~puje w drewnie?
A. skrohia,
B. celuloza,
e. glllkoza.

14. Ktore z wylllienionych przemian zaliczysz do zjawisk chel1licznych~
J. spalanie gazu zielllnego,
II. jdczenie tluszczu
J II. rozpuszczanie cukru w wodzie,
IV. kiszenie ogork6w,
V. topienie woskll.

A. I, III, V,
B. I, II, III,
e. I, II, IV.

22. Grup~ karboksylowq zawiera:
A. kwas I1lrowkowy,
B. kwas solny,
e. alkohol etylowy.

23. Woda zmieszana z mulem tworzy mieszanin~ niejeclnorocln~, w kt()rej pod wpiywem
sily ci~ikosci czqsteczki piasku i gliny po pewnym ezasie opadai'l na dno naczynia.
Zjawisko to nazywamy:

A. seclymentacj<t,
B. dekantacj'l.,
C. c1estylaej".

15. I3ezwodnikiem kwasli azotowego (V) jest:
A. N,~Oi
B. NO
C. N201

24. lie gramow wody i ilc gramow chlorku wapnia zawicra 40g 10% roztworu?
A. 32g wody i 8g chlorku wapnia,
8. 30g wody i 109 chlorku wapnia,
C. 36g wody i4g chlorku wapnia.


