
KONKURS MATEMA TYCZNO - PRZYRODNICZY
CHEl\'IIA

fMf~ f NAZWfSKO: .
SZKOLA : .
KLASA .
fLOSC PUNKTO W: .

I. Czynnikiem, kt6ry ma wplyw na szybkosc reakeji ehemieznej jest:
a) barwa,
b) zapach,
e) st~zenie.

2. Celuloza jest:
a) tluszczem,
b) eukrem,
c) bialkiem.

3. Wskai: szereg, w kt6rym znajduj<tsi~ pierwiastki oznaczone symbolami 0, Na, Fe, N:
a) 016w, nikiel, fluor, neon,
b) tlen, s6d, zelazo, azot,
c) 016w, neon, zelazo, azot.

4. Wartoseiowosc manganu w tlenku manganu 0 wzorze Mn207 wynosi:
a) II,
b) IV,
c) VII.

5. Kt6re pierwiastki odkryla Maria Sklodowska - Curie?
a) rad, polon,
b) rad, polon, uran,
e) polon, uran.

6. W r6wnaniu chemicznym xFe + yCh 7 zFeCb wspolczynniki x, y, z przyjmuj<t
kolejno wartosei:

a) 2,3,2,
b) 3,2,2,
c) 3,2,3.

7. Z informaeji, ze pierwiastek ma liezb« atomowl\. 20 mozna odezytac, ze picrwiastek ma:
a) 20 protonow, 20 ncutronow, 20 elektronow,
b) 20, protonow, 20 elektron6w, 20 nukleonow,
c) 20 protonow, 20 elektronow.

8. Wartoseiowosc atomu jest to:
a) liezba wil\.zanw eZ'lsteezee.
b) liczba elektronow watomic,
c) liezba wi'lzan, jakie moze wytworzyc atom h\ez<\csio:z innymi atomami.



24. Zwi'l.zki nale2:'l.ce do tego samego szeregu homologicznego maj'l.:
a) taki sam stan skupienia,
b) jednakow'l. ternperatury topnienia i wrzenia,
c) zblizone wlasciwosci chemicznc.

25. Produktami calkowitego spalania wyglowodorow s'l.:
a) COz iHzO
b) CO i l-hO
c) C iHzO

26. Wino w otwartym naczyniu szybko kwasnieje, poniewaz zawarty w nim alkohol:
a) reaguje z dwutlenkiem wygla,
b) utlenia siy pod wplywem tlenu i bakterii na kwas octowy,
c) wino nie kwasnieje.

27. Ktore zdanie jest prawdziwe?
a) buraki cukrowe z.awieraj<t sachurozy, u trzcina cukrowa glllkozy,
b) buraki cukrowe i trzcina cllkrowa zawieraj'l. sacharozy,
c) w obu roslinuch wystypllje glllkoza.

28. Ktory zestaw przedstawia konfigllracjy elektronow'l. diu siarki?
a) KZ L8M4

b) K2L8M8

c) K2L8M6

29. Wata opatrunkowa zawiera:
a) celulozy,
b) laktozy,
c) glukozy.

30. Tworcll. wspolczesnego ukludll okresowego pierwiastkow jest:
a) Arrhenius,
b) Dalton,
c) Mendelejew.



16. Efekt cieplarniany i jego skutki to:
a) wzrost tempcratllry powietrza i wody, co w efekcie przedluia okres wegetacji

roslin ipozwala lIzyskac wi~ksze plony, a tym samym zwi~kszyc produkcj~ zywnosci,
b) wzrost tcmpcratllry powictrza spowodowany "dziur<t ozonow<t", skutkiem

czego jest zwi<;ks7.one parowanie wody, a tym samym obnizenic poziomu wod
gruntowych,

c) wzrost zawartosci dwutlenku w~gla w powietrzu i spowodowany tym wzrost
temperatllry powietrza. Sklltkiem tcgo jest ocicplcnie klimatu na Ziemi, zaklocenie
wegelacji roslin i powolne, ale ci~le lopnienie lodowcow na biegllnach, prowad7..<tce
do podwyzszenia poziomll morz i oceanow.

17. Dezyntekcj~ wody wodoci~owej motna przeprowadzic za POll1oc'l:
a) lJenll,
b) chloru,
c) spirytusu.

18. Przejscie pary wodnej w szron nazywa sic<:
a) sublill1acjq,
b) skraplaniell1,
c) resublimacj'l.

19. Wzor kwasll oclowcgo 10:
a) CH3CH2COOH
b) CH3COOH
c) HCOOH

20. Informacji oa lemal przeslrzenncgo rozmieszczenia atomow w c7..<tsleczce zwi¢u
chcmiczncgo dostarcza wzor:

a) sllmaryczny,
b) slrllkluralny,
c) iaden z nich.

21. Do sporz<tdzenia 400g 10% roztworu wodorotlcnku sodu potrzeba Xg lej subslancji.
a) X = 40g,
b) X = 4g,
c) X = 360g.

22. Ktore zdanie nie jest prawdziwe?
a) wszyslkie tlcnki zasadowe w reakcji z WOd'llwOLl<l zasady,
b) wszystkie llenki zasadowe w reakcji z kwasami tworz'l sole,
c) tlenki kwasowe w reakcji z zasadami tworz'l sole.

23.Sol i woda lworzy si~ W reakcji:
a) zasad z bezwodnikiem kwasowym,
b) kwasow z metalami,
c) tlenkow zasadowych z bezwodnikami kwasowymi.



9. Kt0n: wyrazy pasuj'l UOpouanych powicdzcn (w kolcjnosci)?
"Mowajcst a milczcnic .
"Kuj , pl.1kigor'lcc".

a) zloto, zclazo, srcbro,
b) zloto. srcbro, zclazo,
c) srcbro, zloto, zclazo.

10. Atomy to:
a) najl11nicjszecZ4stki pierwiastka zachowujqce jego wlasciwosci i wchodzqce w

rcakcje chcmicznc,
b) nicpodziclnc cZl\.stkipicrwiastka, kt0re nie wchodzq w reakcje chemiczne,
c) ujcl11nccZ~1stkimatcrii.

11. Zaznacz przcmian~ fizyczn'l:
a) spalanie gazu,
b) sl11azenicmi~sa,
c) slodzcnie herbaty.

12. W sklau j'ldra atomu wchodZ<1:
a) elcktrony, protony,
b) neutrony, proto ny,
c) elektrony, neutrony.

13. Tzw. "oucedzanie" ziemniak0w to przyklad jednej z metod rozdzielania mieszanin,
zaznacz kt6rej:

a) dcstylaeji,
b) krystalizacji.
c) dekantaeji.

14. Znanc jest powicdzenie, i.c ,.W przyrodzic nie nie ginie". Jest to naukowo
potwicrdzonc prawo przyrody. Zastosuj to prawo odpowiadajqc na pytanie: Co dzieje si~
podczas spalania?

a) podczas spalania jcdnc substancjc stopniowo zanikaj'b a z irmych pozostaje
popi61. co oznacza. i.c prawo to nie dotyczy procesu spalania,

b) podcz..asspalania substancja calkowicie przemienia si~ w cieplo i swiatlo,
c) substancja spalana nie znika. a jedynie przechodzi winne rodzaje materii.

15. Kt6r'l grupl( zaliczysz do micszanin?
a) srcbro, slona woda. piasek,
b) slodzona hcrbata, woda morska, Illosi'ldz,
e) woda. :2:eliwo,slodzona hcrbata.


