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Instrukcja dla zdajcego
1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron
(zadania
1  32).
Ewentualny
brak
zgo
przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.
2. Rozwizania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to
przeznaczonym przy kadym zadaniu.
3. W rozwizaniach zada rachunkowych przedstaw tok
rozumowania prowadzcy do ostatecznego wyniku oraz
pamitaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
5. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.
6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.
7. Moesz korzysta z karty wybranych tablic chemicznych,
linijki oraz kalkulatora.
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
naklejk z kodem.
9. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej
dla egzaminatora.

Czas pracy:
120 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 50
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Zadanie 1. (1 pkt)
Atomy pewnego pierwiastka w stanie podstawowym maj nastpujc konfiguracj
elektronów walencyjnych:
2s22p3
(L5)
Okrel pooenie tego pierwiastka w ukadzie okresowym, wpisujc poniej numer
grupy oraz numer okresu.
Numer grupy: ..............................................

Numer okresu: ...............................................

Zadanie 2. (1 pkt)
W jdrze pierwiastka X znajduje si tyle protonów, ile neutronów zawiera jdro

30
14

masowa jednego z izotopów pierwiastka X jest równa liczbie elektronów w atomie

Si. Liczba
74
34

Se.

Korzystajc z powyszej informacji, ustal liczb atomow pierwiastka X oraz liczb
masow opisanego izotopu pierwiastka X.

Liczba atomowa (Z):

Liczba masowa (A):

Zadanie 3. (1 pkt)
Promieniotwórczy izotop pierwiastka Z uleg przemianie  i przeksztaci si w izotop

212
83

Bi.

Korzystajc z ukadu okresowego, ustal symbol pierwiastka Z.

Symbol pierwiastka Z: .................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)
Hemoglobina, zoone biako krwinek czerwonych (erytrocytów) o masie czsteczkowej
70200 u, zawiera 0,3191% masowych elaza.
Oblicz liczb atomów elaza znajdujcych si w jednej czsteczce tego biaka.
W obliczeniach przyjmij przyblion warto masy atomowej elaza MFe = 56 u.
Obliczenia:

Odpowied:
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 Informacja do zada 57
Lit i sód to aktywne metale, które w zwizkach chemicznych przyjmuj stopie utlenienia I.
Reakcje litu i sodu z chlorem i siark przebiegaj podobnie  ich produktami s odpowiednie
chlorki oraz siarczki. Reakcj, która odrónia lit od sodu, jest utlenianie obu metali
w strumieniu tlenu. Lit tworzy w tych warunkach tlenek o wzorze Li2O, a sód  nadtlenek
o wzorze Na2O2. Oba metale reaguj z wod, przy czym reakcja sodu z wod przebiega
gwatowniej ni reakcja litu z wod.

Zadanie 5. (1 pkt)
Napisz, jakie stopnie utlenienia przyjmuj sód i tlen w nadtlenku sodu (Na2O2).

Stopie utlenienia sodu: ................................... Stopie utlenienia tlenu: ...................................

Zadanie 6. (1 pkt)
Napisz w formie czsteczkowej równanie reakcji otrzymywania siarczku sodu
z pierwiastków.

.......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)
Ustal, który z metali (lit czy sód) jest mniej reaktywny, i napisz w formie czsteczkowej
równanie reakcji tego metalu z wod.

.......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)
Wród substancji o wzorach: Cl2, I2, KCl, KI, HCl, HI znajduje si substrat X oraz produkt Y
reakcji opisanej schematem:
KBr + X  Br2 + Y
Napisz w formie czsteczkowej równanie reakcji zilustrowanej schematem, zastpujc
litery X i Y wzorami substancji wybranymi sporód podanych w informacji (pamitaj
o uzgodnieniu wspóczynników stechiometrycznych).

.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

1.
1

2.
1

3.
1

4.
2

5.
1

6.
1

7.
1

8.
1
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 Informacja do zadania 9 i 10
W poniszej tabeli podane s dane fizykochemiczne dotyczce niektórych waciwoci tlenu
i azotu (pod cinieniem 1013 hPa).
Temperatura
topnienia, °C

Temperatura
wrzenia, °C

Rozpuszczalno
w wodzie*, cm3/1 cm3 wody

Tlen

218

183

0,031

Azot

210

196

0,015

* w temperaturze 20 °C
Na podstawie: Z. Dobkowska, Szkolny poradnik chemiczny, Warszawa 1990

Zadanie 9. (1 pkt)
W przemyle tlen otrzymuje si przez destylacj skroplonego powietrza.
Korzystajc z danych zawartych w informacji wprowadzajcej, napisz, która substancja
(tlen czy azot) pierwsza odparowuje podczas otrzymywania tlenu opisan metod,
i uzasadnij swoj odpowied .

Pierwszy odparowuje ...................................................................................................................

Uzasadnienie: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (1 pkt)
Pewn ilo mieszaniny tlenu i azotu (pod cinieniem 1013 hPa), w której stosunek
objtociowy skadników by równy 1 : 1, przepuszczano (w cyklu zamknitym) przez wod
destylowan o temperaturze 20 °C a do nasycenia wody tymi gazami.
Korzystajc z danych zawartych w informacji wprowadzajcej, uzupenij ponisze
zdanie, wpisujc: wikszy ni 1 : 1 albo mniejszy ni 1 : 1 , albo równy 1 : 1 .
Stosunek objtociowy tlenu do azotu w mieszaninie gazów po przepuszczenu jej przez wod
destylowan o temperaturze 20 °C (w celu nasycenia wody tymi gazami) jest
................................................................... .
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Zadanie 11. (2 pkt)
Ilo tlenku wgla(IV) emitowanego do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych,
np. w elektrociepowniach, mona ograniczy, przepuszczajc emitowane gazy przez wodn
zawiesin krzemianu wapnia. Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:
2CO2 (g) + H2O (c) + CaSiO3 (s)  SiO2 (s) + Ca(HCO3)2 (s)
Oblicz, ile gramów krzemianu wapnia (CaSiO3) potrzeba do usunicia 280,0 dm3 CO2
(w warunkach normalnych) z gazów emitowanych z elektrociepowni.
Obliczenia:

Odpowied:

Zadanie 12. (3 pkt)
Amoniak (NH3) wytwarza si w przemyle w drodze bezporedniej syntezy z pierwiastków
(sposób 1). W laboratorium amoniak mona otrzyma, dziaajc na chlorek amonu (NH4Cl)
mocn zasad, np. NaOH (sposób 2), lub przez rozkad termiczny chlorku amonu (sposób 3).
Napisz w formie czsteczkowej równania opisanych reakcji.

Sposób 1: ......................................................................................................................................

Sposób 2: ......................................................................................................................................

Sposób 3: ......................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

9.
1

10.
1

11.
2

12.
3
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Zadanie 13. (2 pkt)
Korzystajc z tabeli rozpuszczalnoci, zaprojektuj dowiadczenie umoliwiajce
odrónienie umieszczonych w oddzielnych, nieoznakowanych probówkach dwóch
wodnych roztworów: chlorku baru (BaCl2) i chlorku potasu (KCl).
a) Wybierz z podanego poniej zestawu wodnych roztworów substancji jeden
odczynnik potrzebny do przeprowadzenia dowiadczenia i napisz jego wzór.
 NaBr
 AgNO3
 Na3PO4
Wzór wybranego odczynnika: .....................................................................................................
b) Napisz, co zaobserwowano w kadej z probówek po dodaniu wybranego odczynnika.
Probówka z roztworem BaCl2: .....................................................................................................
Probówka z roztworem KCl: ........................................................................................................

 Informacja do zadania 14 i 15
Przeprowadzono trzy dowiadczenia, których przebieg zilustrowano na poniszych
schematach.
NaOH (aq)

HCl (aq)
II

I
H2SO4 (aq)

AgNO3 (aq)

K2CO3 (aq)

III
K2S (aq)

W jednej z probówek zaobserwowano wydzielanie gazu, a w innej wytrcenie osadu.

Zadanie 14. (1 pkt)
Podaj numer probówki, w której wydzieli si gaz, oraz numer probówki, w której
wytrci si osad.
Numer probówki, w której wydzieli si gaz: ..............................................................................
Numer probówki, w której wytrci si osad: ..............................................................................

Zadanie 15. (2 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji przebiegajcych w probówkach
oznaczonych numerami I i III.
Równanie reakcji w probówce I:
.......................................................................................................................................................
Równanie reakcji w probówce III:
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 16. (2 pkt)

Przygotowano dwie zlewki zawierajce po 300 cm3 wody destylowanej z dodatkiem oranu
metylowego. Do pierwszej zlewki wprowadzono 5 kropli kwasu solnego o steniu
1 mol/dm3. Nastpnie do drugiej zlewki dodawano kroplami (liczc dodawane krople)
roztwór kwasu octowego o steniu 1 mol/dm3 do momentu uzyskania zabarwienia roztworu
identycznego z zabarwieniem roztworu w pierwszej zlewce.
a) Zakadajc, e identyczne barwy wska nika oznaczaj takie samo pH roztworów
w obu zlewkach, porównaj iloci roztworów CH3COOH i HCl uytych do tego
dowiadczenia i na tej podstawie napisz wzór tego kwasu, którego uyto wicej.

Wicej uyto ................................................................................................................................

b) Napisz, jaka jest przyczyna uycia rónych iloci tych kwasów.

.......................................................................................................................................................

Zadanie 17. (3 pkt)
Gsto wodnego roztworu wodorotlenku sodu o steniu cp = 20% masowych wynosi
1,22 g/cm3 (w temperaturze 20 °C).
a) Oblicz, ile gramów NaOH naley odway, aby otrzyma 1 dm3 wodnego roztworu
wodorotlenku sodu o steniu 20% masowych w temperaturze 20 °C.
Obliczenia:

Odpowied:

b) Podaj kolejne czynnoci, które naley wykona (po obliczeniu potrzebnej iloci
NaOH), aby otrzyma ten roztwór.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
13a) 13b)
Wypenia Maks. liczba pkt
1
1
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

14.
1

15.
2

16a) 16b) 17a) 17b)
1
1
2
1
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Zadanie 18. (3 pkt)
Po delikatnym ogrzaniu wgiel reaguje ze stonym roztworem kwasu azotowego(V) zgodnie
ze schematem:
C + HNO3 (st.)

CO2 + NO2 + H2O

a) Dobierz i uzupenij wspóczynniki stechiometryczne w podanym wyej schemacie
reakcji, stosujc metod bilansu elektronowego.
Bilans elektronowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Równanie reakcji:
... C +

... HNO3 (st.)

... CO2 +

... NO2 +

... H2O

b) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.
Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ......................... : ............................

Zadanie 19. (2 pkt)
W wyniku cakowitego spalenia 1 mola czsteczek wglowodoru X powstay 2 mole
czsteczek wody i 3 mole czsteczek tlenku wgla(IV).
a) Napisz, stosujc wzór sumaryczny wglowodoru X, równanie opisanej reakcji
spalania.

.......................................................................................................................................................
b) Narysuj wzór póstrukturalny (grupowy) wglowodoru, który moe by zwizkiem X.

Egzamin maturalny z chemii
Poziom podstawowy

9

Zadanie 20. (2 pkt)
W wysokiej temperaturze i pod wysokim cinieniem wglowodory nasycone (alkany) ulegaj
tzw. krakingowi termicznemu. Podczas krakingu nastpuje rozerwanie wizania
wgiel  wgiel, wskutek czego z czsteczki alkanu powstaj dwie czsteczki: jedna alkanu,
a druga alkenu. Rozerwanie wizania wgiel  wgiel moe zachodzi w rónych miejscach
acucha wglowego czsteczki alkanu, std produktami krakingu s zwykle mieszaniny
wglowodorów.
Napisz nazwy systematyczne wszystkich par wglowodorów, które mog powsta
w procesie krakingu termicznego n-butanu.

........................................................................ i ..........................................................................

........................................................................ i ..........................................................................

Zadanie 21. (1 pkt)
Podkrel waciwe zakoczenie zdania.
Dwa wglowodory pent-1-en i but-1-en
A. zawieraj w czsteczkach rón liczb grup metylowych CH3.
B. róni si (wyraon w % masowych) zawartoci wgla i wodoru.
C. s wzgldem siebie izomerami.
D. s homologami etenu.

Zadanie 22. (1 pkt)
Wan reakcj, której ulega etyn (acetylen), jest przyczanie wody. Przemiana ta zachodzi
w obecnoci mieszaniny H2SO4 i HgSO4 jako katalizatora. Produktem tej reakcji jest aldehyd
zawierajcy dwa atomy wgla w czsteczce.
Napisz, stosujc wzory póstrukturalne (grupowe) zwizków organicznych, równanie
opisanej przemiany. W równaniu nad strzak napisz warunki, w jakich zachodzi ta
reakcja.

.......................................................................................................................................................

Nr zadania
18a) 18b) 19a) 19b)
Wypenia Maks. liczba pkt
2
1
1
1
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

20.
2

21.
1

22.
1

Egzamin maturalny z chemii
Poziom podstawowy

10

 Informacja do zadania 23 i 24
Poniszy schemat ilustruje cig przemian, których pocztkowym substratem jest etyn
(acetylen):
1
2
etyn (acetylen) 

eten 

 polimer

Zadanie 23. (1 pkt)
Napisz, stosujc wzory póstrukturalne (grupowe) zwizków organicznych, równanie
reakcji oznaczonej na schemacie numerem 1.

.......................................................................................................................................................

Zadanie 24. (1 pkt)
Sporód przedstawionych poniej wzorów podkrel ten, który przedstawia budow
fragmentu acucha polimeru stanowicego produkt reakcji oznaczonej na schemacie
numerem 2.

B.

A.

D.

C.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

Cl

H

Cl

H

H

H

H

H

H

H
C
H

C

C
H

Zadanie 25. (2 pkt)
W wysokiej temperaturze w obecnoci Al2O3 alkohole ulegaj reakcji dehydratacji
(odwodnienia). Podczas dehydratacji nasyconych alkoholi (alkanoli) o wzorze ogólnym
R1CH(OH)R2 (gdzie R1  R2) oprócz wody powstaje mieszanina nierozgazionych
alkenów, które s wzgldem siebie izomerami konstytucyjnymi.
Narysuj wzory póstrukturalne (grupowe) dwóch alkenów bdcych izomerami
konstytucyjnymi, które mog powsta w wyniku dehydratacji butan-2-olu.
Wzór I:

Wzór II:
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 Informacja do zadania 26 i 27
Waciwoci substancji s uwarunkowane budow ich czsteczek i charakterem
wystpujcych wiza. W czsteczkach kwasów karboksylowych mona wyróni dwa
fragmenty o przeciwstawnych waciwociach: polarn grup karboksylow COOH
i niepolarny fragment wglowodorowy R. W kwasach o krótkich acuchach wglowych
dominuje grupa polarna. W miar wzrostu dugoci acucha wglowego maleje wpyw grupy
karboksylowej na waciwoci zwizków.
W poniszej tabeli zestawiono temperatury wrzenia wybranych kwasów karboksylowych
(pod cinieniem 1013 hPa).
Wzór póstrukturalny (grupowy) kwasu

Temperatura wrzenia, °C

CH3COOH

118

CH3CH2CH2COOH

163

CH3CH2CH2CH2CH2COOH

206
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003

Zadanie 26. (1 pkt)
Na podstawie analizy danych zawartych w informacji wprowadzajcej sformuuj
wniosek, który okrela zwizek pomidzy dugoci acucha wglowego a lotnoci
kwasów karboksylowych.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 27. (1 pkt)
Ustal, który z kwasów karboksylowych wymienionych w informacji wprowadzajcej jest
najlepiej rozpuszczalny w wodzie, i napisz jego wzór póstrukturalny (grupowy).

.......................................................................................................................................................

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

23.
1

24.
1

25.
2

26.
1

27.
1
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 Informacja do zadania 28 i 29
Kwasy tuszczowe o wzorach C17H35COOH (kwas stearynowy) i C17H33COOH (kwas
oleinowy) nale do rónych szeregów homologicznych.

Zadanie 28. (1 pkt)
Okrel rónic w budowie czsteczek tych zwizków. W tym celu w kadym nawiasie
wybierz i podkrel waciwe okrelenie.
Kwas

w

oleinowy,

( nasyconym

/

przeciwiestwie

do

kwasu

stearynowego,

jest

kwasem

nienasyconym ).

W czsteczce kwasu stearynowego pomidzy atomami wgla ( wystpuje jedno wizanie
podwójne

/

wystpuj tylko wizania pojedyncze ).

Zadanie 29. (2 pkt)
Zaprojektuj dowiadczenie, którego przebieg pozwoli potwierdzi nienasycony
charakter kwasu tuszczowego.
a) Uzupenij schemat dowiadczenia, wpisujc wzory odczynników wybranych
z poniszej listy:







C17H33COOH
C17H35COOH
Br2 (aq)
NaOH (aq)
FeCl3 (aq)

Schemat dowiadczenia:

Kwas tuszczowy o wzorze ...............................................

..............................................................................

b) Napisz, co zaobserwowano podczas tego dowiadczenia.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 30. (3 pkt)
Przeanalizuj ponisze schematy przedstawiajce trzy reakcje chemiczne i wpisz wzory
brakujcych substratów lub produktów. Zwizki organiczne przedstaw za pomoc
wzorów póstrukturalnych (grupowych).
O
CH3 C

CH3

+

H2

+

kat.

......................................................

CH3 CH2 OH

H2SO4

CH3 CH C

...............................

O
CH2 O C C17H33
O
CH O C C17H33
O
CH2 O C C17H33

CH3

+ 2H2

O
O

CH2 CH3

+
..........

kat.

...............................................................................
(podaj wzór jednego z moliwych produktów)

Zadanie 31. (2 pkt)
Aminy alifatyczne otrzymuje si w reakcji chlorowcopochodnych wglowodorów
z amoniakiem. Przemian t przeprowadza si dwuetapowo. W pierwszym etapie powstaje
sól amoniowa RNH 3 Cl  . W drugim etapie powsta sól poddaje si dziaaniu NaOH.
Napisz, stosujc wzory póstrukturalne (grupowe) zwizków organicznych, równania
reakcji przedstawiajce dwuetapowy proces otrzymywania metyloaminy.

Etap I: ...........................................................................................................................................

Etap II: ..........................................................................................................................................

Zadanie 32. (1 pkt)
Oce prawdziwo poniszych zda i uzupenij tabel. Wpisz liter P, jeeli uznasz
zdanie za prawdziwe, lub liter F, jeeli uznasz je za faszywe.

1. Glukoza i fruktoza dobrze rozpuszczaj si w wodzie, a ich wodne roztwory
maj odczyn obojtny.
2. Glukoza jest przedstawicielem cukrów prostych, a fruktoza dwucukrów.
3. Glukoza i fruktoza maj takie same masy molowe.
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

28.
1

29a) 29b)
1
1

30.
3

31.
2

32.
1

14
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