
 

 

 

 

 

 

Wszystkie zadania konkursowe 

 

1. Sześcian wykonany ze stopu cynku, glinu i miedzi o boku 5 cm i gęstości 8,93 g/cm3 

został umieszczony w roztworze kwasu solnego. Nieprzereagowany metal 

oddzielono, wysuszono i zważono otrzymując 10 g metalu. Objętość wydzielonego 

podczas reakcji gazu w warunkach normalnych wyniosła 938,72 dm3. Jaki był 

procentowy skład badanego stopu?  Odp. % Zn = 43,55;  % Al = 55,55;  % Cu = 0,9 

 

2. Drogą analizy ilościowej pewnej substancji stwierdzono, że zawiera ona 18,55% sodu  

i 25,80% siarki. Zawartość wody określono przeprowadzając reakcję próbki badanej 

substancji o masie m = 1,680 g z nadmiarem węgliku wapnia (jednym z produktów 

jest wodorotlenek wapnia). Objętość wydzielonego acetylenu, przeliczona na warunki 

normalne, wynosiła V = 0,378 dm3. Resztę badanej substancji stanowił tlen. Podaj: a) 

wzór badanej substancji wiedząc, że jest ona związkiem chemicznym o masie 

cząsteczkowej M = 248 g/mol. b) pełną nazwę związku, uwzględniającą zawartość 

wody. Odp. Na2S2O3 · 5H2O pięciowodny tiosiarczan sodu 

 

3. Jak długo trzeba przepuszczać prąd o natężeniu  3 amperów przez roztwór soli srebra, 

żeby pokryć przedmiot o powierzchni 25 cm2 warstwą srebra o grubości 0,003 mm. 

Gęstość srebra wynosi 10,49 g/cm3. Odp. t = 23,46 s 

 

4. Na podstawie podanych wartości iloczynów rozpuszczalności oblicz rozpuszczalność 

BaSO4 i RaSO4 w wodzie i wskaż, która z tych soli jest gorzej rozpuszczalna. 

Rozpuszczalność podaj w g soli na 100 g wody zakładając, iż gęstość nasyconych 

roztworów wynosi 1 g/cm3. Ksp (RaSO4) = 3,66 10–11; Ksp (BaSO4) = 1,08 10–10.  

Odp. m BaSO4 = 2,4210–4; m RaSO4 = 1,9510–4  gorzej rozpuszczalna RaSO4 

 

5. Podczas elektrolizy siarczanu(VI) pewnego dwuwartościowego metalu na katodzie 

rtęciowej wydzieliło się 8,58 g metalu, a na anodzie w tym samym czasie 0,70 dm3 

tlenu w warunkach normalnych. Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj jaki to 

metal. Odp. M = 137,3 g/mol (Ba) 

 

6. 1 g radu emituje w ciągu  sekundy 3,51010 cząstek alfa. Oblicz objętość helu w 

warunkach normalnych powstającą z 1 kg radu w ciągu roku. Wynik podaj w cm3. 

Odp. V = 41,05 cm3 
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7. 0,3 g mieszaniny tlenku cynku i tlenku magnezu roztworzono w 17 cm3 1  molowego 

kwasu solnego. Nadmiar kwasu zobojętniono 8 cm3 0,5 molowego roztworu 

wodorotlenku sodu. Obliczyć jaki jest skład procentowy mieszaniny obu tlenków. 

Odp. ZnO = 26,3 %  MgO = 73,7 % 

 

8. Sole srebrowe dwóch kwasów organicznych jednokarboksylowych zawierają 

odpowiednio 64,7 % i 54,8 % srebra. Skład procentowy jest identyczny dla obydwu 

kwasów i wynosi: 40 % węgla, 6  % wodoru i 53  % tlenu. Podaj wzory cząsteczkowe 

i nazwy tych kwasów. Odp. CH3COOH kwas octowy, CH3CH(OH)COOH kwas 

mlekowy/ 2-hydroksopropionowy/ propanowy 

 

9. CO2 reaguje z grafitem w odwracalnej reakcji wg równania: CO2(g) + C(grafit) → 

2CO(g). Obliczyć, jaka masa grafitu w stanie równowagi znajduje się w naczyniu o 

pojemności 2,50 dm3 napełnionym przed reakcją 22,0 g CO2 oraz 50,0 g grafitu i 

ogrzanym do temperatury 850°C, jeżeli stężeniowa stała równowagi tej reakcji Kc w 

tej temperaturze wynosi 10,0. Odp. m = 44,42 g 

 

10. Oblicz pH roztworu, który zawiera 550 mg wodorotlenku radu w 250 cm3 wody.  

Odp. pH = 12,22 

 

11. Ile cm3 wody należy dodać do 20 cm3 0,05 M roztworu kwasu azotowego(III), aby 

otrzymać roztwór o pH = 2,6? Ka = 5,110–4. Odp. V = 46,6 cm3 

 


