
                                                        Gdańsk, marzec 2015r 

Zadania II - go etapu Konkursu Chemicznego 

„Wygraj Indeks” XIX edycja 

 

1) Do 100 g wody wrzucono 4,60 g sodu. Obliczyć stężenie procentowe powstałego roztworu.  
Odp: 7,65% 

 
2) Po wyprażeniu mieszaniny węglanów wapnia i baru stwierdzono, że masa mieszaniny 

zmniejszyła się o 1/4. Obliczyć procent wagowy węglanu wapnia i węglanu baru w mieszaninie.  
Odp: CaCO3 = 12,3%, BaCO3 = 87,7% 

 
3) Zbilansuj równanie reakcji redoks : 14WO3 + 5P4 = 6WP2O7 + 8WP 

 
4) Zbilansuj równanie reakcji redoks:  6Co2P2O7 + 18Cl2 = 12CoCl2 + 4 (PO2Cl)3 + 9O2 

 
5) Zbilansuj równanie reakcji redoks:  

FeAsS + 17HNO3 = Fe(NO3)3 + H3AsO4 + H2SO4 + 14NO2 + 6H2O 
 

6) Ciśnienie helu w zatopionej rurce wynosi 16 mmHg w temp. 22C. O ile stopni należy oziębić 
rurkę z helem, aby ciśnienie tego gazu zmniejszyło się czterokrotnie? Założyć, że podczas 
oziębiania objętość rurki nie ulega zmianie. 
Odp: 221,36 stopni 

 
7) Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlorowodór wydzielony z 400 cm3 26,2% 

roztworu kwasu solnego, którego gęstość wynosi 1,13 g/dm3.  
Odp: 72,6 cm3 

 
8) Próbka wapienia o masie 2,0000 g zawiera  0,0812 g tlenków ( tlenku glinu i tlenku żelaza(III)). 

Oznaczając miareczkowo żelazo w tej próbce, uzyskano 1,5% tlenku żelaza(II). Obliczyć % 
zawartość tlenku glinu w próbce. 

      Odp: 2,39% 
 

9) Płytkę z kadmu o masie 10 g zanurzono do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). Gdy po pewnym 
czasie płytkę wyjęto, stwierdzono, że jej masa wynosi 9 g. Obliczyć, ile miedzi osadziło się na 
płytce. 

      Odp: 1,28 g 
 

10) Ile gramów srebra uzyska się dodając do nadmiaru azotanu(V) srebra 10 cm3 40% roztworu 
formaliny o d=1,1 g/cm3? 

      Odp: 31,64 g 
 

11) Ile cm3 wody należy odparować z 300 cm3 0,100M roztworu kwasu benzoesowego (Ka=6,6∙10-5), 
aby stopień dysocjacji tego kwasu w roztworze zmniejszył się 3 razy. 

      Odp: 266,3 cm3 
 

12) Zmieszano 1,0 mol octanu etylu z 4,0 molami wody i pozostawiono do ustalenia równowagi. 
Oblicz równowagowe ilości reagentów, jeśli stała estryfikacji wynosi 4,0. 
Odp: CH3COOH = 0,5907; C2H5OH = 0,5907; CH3COOC2H5 = 0,4093; H2O = 3,4093 



 
 

13) Pomiary doświadczalne wykazały, że roztwór kwasu jednoprotonowego ma pH=3 i α = 4%. 
Oblicz stężenie molowe tego kwasu. 

            Odp: 0,025 M 
 

14) Do 6,45 g mieszaniny składającej się z  tlenku glinu i glinu dodano nadmiar kwasu i otrzymano 
1,2∙1023 cząsteczek wodoru. Obliczyć zawartość procentową glinu w mieszaninie. 

            Odp: 55,8% 
 

15) Do 100 cm3 roztworu zawierającego 10,8 mg jonów Ag+ dodano 10 cm3 nasyconego roztworu 
PbI2 (Kso PbI2 =2,4 ∙10-8). Obliczyć, czy wytraci się osad AgI. (KsoAgI=1,0 ∙10-16) 

      Odp: TAK osad wytrąci się QAgI = 3,0·10-7 > KsoAgI 


