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Zadania I - go etapu Konkursu Chemicznego 

„Wygraj Indeks” XXI edycja 
 

 

Szanowni Państwo, 

W przyszłym roku przypada 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Podwójna noblistka w 

dziedzinie fizyki (1903) i chemii (1911) przyszła na świat w Warszawie w dniu 7.11.1867 r. Z tej 

okazji proponujemy nieco szczególny profil niektórych zadań w I oraz II etapie naszego konkursu, 

odbywającego się w tym roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

 

1. Datowanie izotopowe albo radiodatowanie obejmuje metody datowania próbek, oparte na 

zjawisku rozpadu promieniotwórczego. Polega to na pomiarze względnych zawartości 

radioaktywnych nuklidów i końcowych produktów ich rozpadu w skale. W zależności od 

rodzaju izotopów rozróżnia się metodę potasowo argonową, uranowo-ołowiową czy też 

metodę rubidowo-strontową. W wyniku analizy pewnego meteorytu  stwierdzono, iż 

stosunek liczby moli poszczególnych izotopów wynosi: 

40Ar/40K = 0,27 

206Pb/238U = 0,66 

87Sr/87Rb = 0,047 

Przy użyciu powyższych danych oblicz prawdopodobny wiek badanej próbki. Jedna z metod 

daje niski wynik - napisz dlaczego. 

Odp:  

t 40Ar/40K = 2,244 mld lat  (t1/2 = 1,248  109, ale tylko 10% tak się rozpada) 

t 206Pb/238U = 3,267 mld lat (t1/2 = 4,468  109)    

t 87Sr/87Rb = 3,188 mld lat (t1/2 = 4, 18  1010)    

2. Pomimo tego, że Rad jest silnie promieniotwórczy to jako pierwiastek wykazuje wszystkie 

charakterystyczne cechy chemiczne wynikające z jego położenia w układzie okresowym – 

np. reaguje dość gwałtownie z wodą z wydzieleniem wodoru, zaś siarczan(VI) radu(II) 

podobnie jak siarczan baru jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Maria Skłodowska-Curie 



odkryła rad w rudach uranu pochodzących z północnych Czech, które zawierały około 1 g 

radu w 7 tonach rudy. Kationy radu były współstrącane z kationami baru jako siarczany(VI) 

a następnie siarczany przeprowadzano w węglany, które roztwarzano w kwasie solnym. 

Roztwór w kwasie solnym zatężano i ze względu na niższą rozpuszczalność w wodzie 

chlorku radu niż chlorku baru otrzymywano osad wzbogacony w chlorek radu - co można 

było udowodnić za pomocą pomiarów promieniotwórczości osadu.  Frakcjonowana 

krystalizacja powtarzana tysiące razy (!) doprowadziła w roku 1898 do wyizolowania 

czystego chlorku radu. Metaliczny rad został otrzymany w roku 1910 poprzez elektrolizę 

wodnego roztworu chlorku radu na katodzie rtęciowej, a następnie destylację otrzymanego 

amalgamatu w atmosferze wodoru. Oblicz: 

a) Ile chlorku baru i ile chlorku radu wykrystalizuje z 20 kg nasyconego wodnego roztworu 

BaCl2 zawierającego również 50 g chlorku radu w temp. 100°C jeżeli ochłodzimy go do 

temp. 10 °C. Obie sole krystalizują jako dihydraty. Załóż, że w podanych warunkach z 

roztworu krystalizuje 80,0% chlorku radu. Jaka będzie zawartość procentowa bezwodnego 

chlorku radu  w otrzymanej mieszaninie stałych soli? Oblicz współczynnik wzbogacenia 

otrzymanego osadu w chlorek radu w stosunku do wyjściowego roztworu. 

b) Jakie będzie stężenie procentowe radu w amalgamacie jeżeli przez roztwór zawierający 

chlorek radu, w kontakcie z elektrodą rtęciową przepuszczano prąd o natężeniu 1,00 A 

przez 30,0 minut? Masa użytej rtęci wynosiła 10,5 g. Załóż, że podczas elektrolizy nie 

zachodzą reakcje uboczne.  

c) Zapisz równanie reakcji i oblicz objętość wodoru, który powstał w reakcji opisanego w 

punkcie b) amalgamatu radu z wodą (użyto cały amalgamat). Wodór był zbierany w 

temperaturze 18 °C, pod ciśnieniem 1000 hPa. 

Odp: 

a) m BaCl2 = 3157 g 

m BaCl22H2O = 3703 g 

m RaCl2 = 40 g 

m RaCl22H2O = 44,9 g 

współczynnik wzbogacenia 1,89 (około 2X) 

b) % Ra = 20,1 % 

c) V = 0,225 dm3 

3. W trakcie gaszenia czystego wapna palonego przerwano dodawanie wody, gdy ciężar 

wapna wzrósł o 25%. Czy całe wapno palone przeprowadzono w gaszone?   

Odp: nie 77,8 % CaO 

4. Pewien związek chemiczny, składający się z metalu i niemetalu w stosunku wagowym 18:7, 

pod działaniem wody daje na 1 mol związku 2 objętości molowe gazu, oraz 3 mole 

substancji słabo rozpuszczalnej w wodzie. Obydwa produkty wykazują własności zasadowe. 

Gęstość gazu wynosi 0,76 g/dm3. 

a) Jaki to związek? 



b) Podać tok rozumowania, który doprowadził do otrzymania wyniku. 

Odp: Mg3N2 

5. W laboratorium  przeprowadzono analizę powietrza na zawartość siarkowodoru. W tym 

celu przepuszczono przez zakwaszony kwasem siarkowym(VI) roztwór manganianu(VII) 

potasu 110 dm3 skażonego siarkowodorem powietrza o temperaturze 17 °C i pod 

ciśnieniem 1 atmosfery, przy czym 0,316 g KMnO4 uległo redukcji. Jaki procent 

siarkowodoru zawierało powietrze i czy to stężenie było bezpieczne dla ludzi obecnych w 

tym laboratorium? 

Odp: H2S = 0,11 % 

Uwaga: Brakujących danych poszukaj w literaturze chemicznej lub Internecie 


