
Szkolna Liga Chemiczna – część V 

klasa II gimnazjum 

Zadanie 1                                                                                                                            (3pkt)  

Oblicz stężenie procentowe jodu w jodynie, jeżeli otrzymano ją w wyniku rozpuszczenia 8 

gramów jodu w 72 gramach etanolu. 

 

Zadanie 2                                                                                                                           (3pkt) 

Liczba atomowa pewnego pierwiastka jest trzy razy większa od liczby atomowej helu, a 

liczba masowa jego izotopu jest równa liczbie atomowej krzemu.  

a) Podaj liczbę masową izotopu, liczbę atomową i symbol tego pierwiastka.           (2pkt) 

b) Opisz zastosowanie izotopu tego pierwiastka.                                                       (1pkt) 

 

Zadanie 3 

Tlenek magnezu jest związkiem chemicznym stosowanym jako składnik leków na nadkwasotę 

(nadmierne wydzielanie się kwasu solnego w żołądku). Znalazł on także zastosowanie w do 

produkcji cegieł, służących do budowy pieców hutniczych. 

a) Korzystając ze skali elektroujemność wg Paulinga (poszukać w układzie okresowym 

lub internecie), określ rodzaj wiązania występujący w omawianym tlenku.          (1pkt) 

 

b) Spośród podanych poniżej właściwości tlenku magnezu wybierz i podkreśl wszystkie, 

uzasadniając zastosowanie tego związku do obudowy wnętrz pieców hutniczych. 

                      (1pkt) 

ma wysoką temperaturę topnienia; ma wysoką temperaturę wrzenia; jest ciałem stałym; 

stopiony przewodzi prąd elektryczny; jest białej barwy 

 

Zadanie 4                                                                                                                           (5pkt) 

Uczeń przygotował doświadczenie – otrzymywanie tlenu w reakcji termicznego rozkładu 

manganianu(VII) potasu. W tym celu odważył 5 g soli. Uczeń zastanawiał się, jaką pojemność 

cylindra powinien użyć do wykonania tego doświadczenia. Wiedział jedynie, że wśród 

otrzymanych produktów tlen stanowi ok. 10% masowych. Gęstość tlenu w warunkach 

eksperymentu ma wartość 1,43 g/dm3. Ustal, jakiej pojemności cylindra należy użyć do tego 

doświadczenia. Masz do wyboru: 10cm3, 50cm3, 100cm3, 150cm3, 200cm3, 400cm3.  

Oblicz ile gramów tlenu powstanie w wyniku przeprowadzonej reakcji.  

Zapisz równanie przeprowadzonej przez ucznia reakcji. Narysuj schemat tego doświadczenia.  

 

 

 

 



Informacja do zadań: 5, 6 

Rozpuszczalność danej substancji określa maksymalną ilość gramów danej substancji, jaką 

można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika.  

 

 

Zadanie 5                                                                                                                            (3pkt) 

Obliczyć rozpuszczalność substancji w temperaturze 20°C, wiedząc że po odprawowaniu do 

sucha 60 cm3 nasyconego roztworu, którego gęstość w tej temperaturze wynosi 1,22 g/cm3 

pozostało 4,85 g suchej substancji.   

 

Zadanie 6                                                                                                                             (3pkt) 

W temperaturze 40°C zmieszano dwa roztwory azotanu(V) potasu otrzymując roztwór nr 3: 

1. 300 g roztworu o stężeniu 15% 

2. 200 g roztworu o stężeniu 30% 

Oblicz, czy podczas ochładzania roztworu nr 3 do temperatury 20°C, wykrystalizuje sól. 

Odpowiedz uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.  

 

Ostateczny termin oddania rozwiązanych zadań: 16.04.2018r. 

 


