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Wszystkie zadania konkursowe 
 
 

 
1. Przez 1 dm3 alkalicznego roztworu zawierającego 100 mg jonów cyjankowych 

przepuszczano chlor. Oblicz stężenie molowe jonów chlorkowych w tym roztworze po 
całkowitym utlenieniu cyjanków do azotu i dwutlenku węgla.  
Odp: C = 1,92 10-2 M 

 
 

2. Na mieszaninę wodorku wapnia, węgliku glinu i węgliku wapnia podziałano wodą 
otrzymując mieszaninę trzech gazów w stosunku objętościowym 1:1:1. Obliczyć w 
procentach wagowych skład mieszaniny wyjściowej.  
Odp: mCaH2 = 15,8%, mAl4C3 = 36,0%, mCaC2 = 48,2% 

 
 
3. W wyniki utleniania aldehydu octowego wydzieliło się 750 mg tlenku miedzi(I). Roztwór 

po reakcji rozcieńczono wodą do objętości 200 cm3. Oblicz pH tego roztworu, jeżeli 
stopień dysocjacji otrzymanego kwasu wynosi 4%.  
Odp: pH=3 
 
 

4. Napisz równania hydrolizy mocznika w środowisku kwaśnym i zasadowym.  
 
Odp:  CO(NH2)2 + H2O + 2H+ = CO2 + 2NH4

+

CO(NH2)2 + 2OH¯ = CO3
2- + 2NH3

 
 
5. Do produkcji sody kalcynowanej użyto 7 ton węglanu wapnia i 7 ton chlorku sodu. Oblicz 

ile otrzymano sody. Wydajność całego procesu  wynosi 85%. 
 
Odp: m = 5,4 tony 
 

6. Podczas rozszczepienia jednego nuklidu 235
92 U wydziela się energia 200 MeV. Oblicz w 

dżulach energię rozszczepienia 1 kg tego izotopu.  
 

Odp: E = 8,197 1013 J 
 
 
7. Źródłem azotu wypełniającego poduszkę powietrzną w samochodzie jest detonacyjny 

rozkładu NaN3 do pierwiastków. Oblicz masę tego związku potrzebną do napełnienia 
poduszki o objętości 60 dm3 do ciśnienia 1,15 atm., w temperaturze 25 ºC. 

 
Odp: m = 122,28 g NaN3



 
 
8. Dysponując koksem, powietrzem i wodą zaproponuj cykl reakcji umożliwiający 

otrzymanie saletry amonowej.  
 

 
9. Naturalny chlor o masie molowej 35,45 jest mieszanina nuklidów: 35

17Cl i 37
17Cl. Oblicz % 

zawartość tych nuklidów w naturalnym chlorze. 
 
Odp: 35

17Cl = 77,5%  i 37
17Cl = 22,5% 

 
 

10. Oblicz długość fali de Broglie dla cząstki  – poruszającej się z 1/3 prędkości światła w 
próżni. 
Odp:   = 7,28-12 m 
 

11. Oblicz zmianę entalpii swobodnej (  G ) w warunkach standardowych dla ogniwa: 
   Zn  0,01 M Zn2+   1M Zn2+ Zn 
 

Odp:   G = - 11,39 kJ/mol 
 

 
12. Ile atomów krzemu znajduje się w kuli o średnicy 10 cm wykonanej z tego pierwiastka? 

Gęstość krzemu wynosi 2,33 g/cm3. 

Odp: 2,61 1025 atomów 

13. 20 g D2O zmieszano z 60 g H2O. Jakie jest stężenie procentowe wagowe D2O w 
otrzymanym roztworze? Jaki będzie ułamek molowy ciężkiego wodoru w gazie 
wydzielonym na katodzie  w wyniku całkowitej elektrolizy tej ilości wody?   

Odp: Cp= 25% 

14. Obliczyć jaką ilość wodorosiarczanu (VI) sodu i siarczanu (VI) sodu otrzymano w reakcji  
100 g NaCl z 387,6 cm3 30% kwasu siarkowego (VI) (d = 1,29 g/cm3).  

Odp: mNaHSO4 = 162 g, mNa2SO4 = 25,56 g 

 
15. Jaką objętość 0,2 M FeCl3 należy dodać do 100 cm3 0,1 M ZnCl2 aby stężenie jonów 

chlorkowych w roztworze wynosiło 0,33 mol Cl–/dm3 ? 
 

Odp: V = 48,1 cm-1

 
 
16.  Woda destylowana znajdująca się w kontakcie z powietrzem zawiera 0,594 mg ditlenku 

węgla w 1 dm3. Obliczyć pH tej wody uwzględniając pierwszy etap dysocjacji kwasu 
węglowego. Pierwsza stała dysocjacji kwasu węglowego wynosi K1 = 3 10-7. 
 
Odp: pH = 5,73 

 


