KONKURS MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY
CHEMIA
Imi~ i nazwisko:
Szkola:
Liczba punktow:
1.

2.

3.

4.

5.

Efekt cieplamiany jest wynikiem:
a) zmniejszania ilosci COz w atmosferze,
b) zwi~kszania ilosci COz w atmosferze,
c) ogrzewania Ziemi przez Slonce.
Pestycydy to naturalne lub syntetyczne substancje do zwalczania r6znego
rodzaju szkodnik6w, do zwalczania chwast6w sluzit:
a) herbicydy,
b) fungicydy,
c) insektycydy.
Kt6ry z ponizszych zwillZk6w chemicznych jest powszechnie uZywany w
gospodarstwie domowym?
a) CH30H,
b) CH3COOH,
c) HCOOH.
Wybierz zdanie prawdziwe. Aby przygotowac 150g 2% roztworu cukru
naleZy uzyc:
a) 33g cukru,
b) 30g cukru,
c) 3g cukru.
Wybierz zestaw zawierajitcy wylitcznie metale:
a) C, AI., H, Fe, Cu,
b) S, 0, Mg, Ca, C,

c)
6.

7.

AI., Fe, Cu, Li, Na.

W wynik calkowitego spalania paliw kopalnych powstajit:
a) C i HzO,
b) COz i HzO,
c) CO i HzO.
Mosiitdzjest stopem:
a) miedzi i nklu,
b) miedzi i cynku,
c) cynku i niklu.

8.

Zaznacz, w ktorym podpunkcie nieprawidtowo dobrano wsp61czynnki.
a) 2Nz + 3Hz ~ 2NH3,
b) CH4 + 20z ~ COz + 2HzO,
c) 2HzOz ~ 2HzO + Oz.
9. Reakcja rozktadu to:
a) analiza,
b) synteza,
c) wymiana.
10. Sok cytrynowy ma pH:
a) 12

b) 2
c) 6
II. Wodorotlenki amfoteryczne to zwiitzki, ktore reagujit:
a) tylko z mocnymi kwasami,
b) z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami,
c) tylko z mocnymi zasadami.
12. Ktory podpunkt zawiera wylitcznie paliwa kopalne:
a) benzyna, olej nap~dowy, eter naftowy,
b) ruda miedzi w~giel kamienny, ropa naftowa,
c) w~giel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny.
13. Wapno palone ma wzor:
a) CaC03,
b) Ca(OH)z,
c) CaO.
14. Kt6ry z proces6w nazywany jest fotosyntezit?
a) 6COz + 6HzO !ly> C6H1Z06 + 60z
b) C6HI206 + 60z ~ 6COz + 61-1z0+ energia
c) C6HJz06 QLZ):'.IlliI> 2COz + 2CzHsOH
IS. Obecny uklad okresowy opracowal:
a) Michal Mendelejew,
b) Aleksander Mendelejew,
c) Dymitr Mendelejew.
16. Czy substancjitjest:
a) swiatlo sloneczne
b) woda w kubku
c) powietrze w balonie

17. Czy prawo okresowosci mowi nam:
a) ze wlasciwosci pierwiastkow zmieniajll: si~ okresowo ze wzrostem
liczbyatomowej
b) ze wlasciwosci pierwiastkow zmieniajll: si~ ze wzrostem ilosci atom ow
w cZll:steczce
c) ze wlasciwosci pierwiastkow zmieniajll: si~ okresowo ze wzrostem
Iiczby cZll:steczek
18. Jakll:wartosciowosc ma reszta kwasowa kwasu azotowego (V):

a)
b)

V

I
c) III
19. T1enki metali rozpuszczone w wodzie tworzll::
a) sole
b) kwasy
c) wodorotlenki
20. Mydlo powstaje:
a) w reakcji alkoholi z sodll:kaustycznll:
b) w reakcji wyzszych kwasow karboksylowych z wodorotlenkiem sodu
c) w reakcji estrow z wodll:
21. Ktory z w~glowodorow C7H14, CzHz, C7H16jest w~glowodorem nasyconym:
a) C7Hl4

b) CzHz
c) C7Hl6
22. Roztwory amoniaku w wodzie zabarwiajll: papierek lakmusowy na kolor:
a) niebieski
b) czerwony
c) nie zmieniajll: koloru
23. Jakll:mas~ wyrazonll: w unitach majll: cztery cZll:steczki 4Ca(OH)z:
a) 296u
b) 74u
c) 152u
24. Okresl jaka jest konfiguracja elektronowa atomu chloru:
a)
Kze
b)
KZL8M5
c)
KZL8M7

25. Izotopami sll::
a) atomy danego pierwiastka roznill:ce si~ liczbll: neutronow
b) atomy danego pierwiastka roznill:ce si~ liczbll: proton6w
c) atomy danego pierwiastka r6Znill:ce si~ liczbll: proton ow i neutronow
26. Czy liczba atomowa jest r6wna:
a) liczbie elektron6w w atomie
b) sumie ilosci protonow i neutron6w
c) liczbie neutron6w w atomie
27. EIektrony w atomie rozmieszczone Sll:w:
a) pozajll:drem atomu na powlokach
b) w jll:drze atomu
c) w protonach
28 .. Reakcjll: syntezy jest reakcja:
a) AI + Fe203 ---> Fe + Ah03
b) Zn + CuCIz ---> ZnCIz + Cu
c) Hz + Clz ---> 2HCI
29. Kt6ry z przedstawionych proces6w jest przemianll: chemicznll::
a) topnienie lodu
b) tworzenie si~ zielonego nalotu na miedzianych przedmiotach
c) swiecenie wl6kna zar6wki eIektrycznej
30. Podaj sumarycznqilosc wszystkich atom6w w cZll:steczce - HZS04:
a) 3
b) 4

c)7

