
Szkolna Liga Chemiczna – część IV 

klasa III gimnazjum 

 

Zadanie 1                                                                                                                            (2pkt) 

Medialna dawka śmiertelna LD50 jest to taka dawka danej substancji – trucizny, która powoduje 

śmierć połowy populacji zwierząt, poddanych badaniom (np. szczurów). Przykładowo, jeżeli 

wartość LD50 wynosi 2g/kg, to oznacza, że szczur, który przyjął dawkę 2 g trucizny na 1 kg 

masy ciała, ma 50% szanse na przeżycie. Poniżej przedstawiono przykładowe wartości LD50 

rożnych trucizn dla szczura.  

Nazwa substancji LD50 (g/kg) 

Alkohol etylowy 13,66 

Aspiryna 1,5 

Jad żmii zygzakowatej 5,5 ·10-4 

Aldryna (środek owadobójczy) 0,039 

Cyjanek potasu 0,013 

 Na podstawie: Toksykologia, pod redakcją W. Seńczuka, 1999 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli, uszereguj podane substancje według wzrastającej 

toksyczności dla szczurów. Odpowiedź uzasadnij.  

 

Informacja do zadania 2, 3 

Pewien pierwiastek E tworzy tlenki, w których pierwiastek E przyjmuje następujące 

wartościowości: I, II, III, IV, V, VI 

Zadanie 2                                                                                                                           (3pkt) 

Za pomocą wzorów ogólnych, napisz możliwe wzory tych tlenków  

(używając symbolu E – jako nieznanego pierwiastka).  

Zadanie 3                                                                                                                            (2pkt) 

Ustal, który tlenek ma największą zawartość procentową pierwiastka E, wyrażoną w 

procentach masowych.  

Zadanie 4                                                                                                                           (8pkt) 



Korzystając ze skali elektroujemność wg Paulinga (poszukać w układzie okresowym lub 

internecie), określ rodzaj wiązania w następujących związkach chemicznych. Narysuj schemat 

tworzenia danego wiązania chemicznego. 

 

a) BeCl2 

b) H2O 

c) CO2 

d) O2 

 

Informacja do zadań 5, 6 

Kwas octowy to związek chemiczny o wzorze CH3COOH. Czysty kwas octowy jest bezbarwną, 

żrącą cieczą. Dobrze miesza się z wodą. Przy mieszaniu z wodą ulega kontrakcji objętości. 

100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny, zaś proces rozpuszczania się w nim wody ma 

charakter silnie endotermiczny. Powoduje to, że po otwarciu butelki z takim kwasem  

w wilgotnym pomieszczeniu zaczyna on pochłaniać wilgoć z powietrza, co skutkuje jego 

zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek butelki. W skrajnych przypadkach, jeśli 

w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór butelki jest szeroki, czysty kwas octowy może 

zestalić się po otwarciu. Ze względu na tworzenie kryształów w temp. poniżej 16 °C, które 

wyglądem przypominają lód, czysty kwas octowy nazywany jest kwasem octowym lodowatym. 

Kwas o stężeniu 70–80% nosi nazwę „esencji octowej”. Jak każdy niższy kwas karboksylowy, 

kwas octowy ulega dysocjacji i dobrze przewodzi prąd elektryczny, jednak jest kwasem 

słabym. Spala się niebieskim płomieniem. W postaci kilkuprocentowego roztworu stosowany 

jest jako ocet spożywczy.  

Kwas octowy powstaje m.in. w wyniku utleniania etanolu lub aldehydu octowego, a także 

podczas reakcji (np. hydrolizy) estrów kwasu octowego, bezwodnika octowego lub chlorku 

acetylu. Z metalami tworzy sole, a z alkoholami i fenolami – estry; obie te grupy związków 

nazywane są octanami. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_octowy  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_kwasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_kwasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Utlenianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aldehyd_octowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydroliza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezwodnik_octowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorek_acetylu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorek_acetylu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Octany


 

Zadanie 5                                                                                                                            (4pkt) 

Z powyższego tekstu wybierz i wypisz wszystkie właściwości fizyczne oraz wszystkie 

właściwości chemiczne kwasu octowego.  

 

Zadanie 6                                                                                                                            (2pkt) 

W dostępnych źródłach znajdź informację na temat: kontrakcji objętości i higroskopijności. 

Opisz w kilku zdaniach te dwa zjawiska.  

 

 

Informacja do zadania 7, 8 

Poniżej podano wartości rozpuszczalności pewnych soli X i Y w wodzie w zależności od 

temperatury 

Sól 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 

X 31,6 33,3 35,7 38,2 40,7 43,6 

Y 122 127 134 140 145 152 

 

Zadanie 7                                                                                                                            (3pkt) 

Na podstawie dołączonej tabeli odpowiedź na pytania: 

a) Która substancja charakteryzuje się większą rozpuszczalnością w wodzie? 

b) Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli Y w temperaturze 20°C 

c) Oblicz jaką ilość substancji należy dodać do 200 g nasyconego roztworu soli X w 

temperaturze 30°C, aby w temperaturze 50°C roztwór nadal był nasycony. 

 

 

 

 

Zadanie 8                                                                                                                            (5pkt) 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwie lub F jeśli jest fałszywe 

Do przygotowania nasyconego roztworu soli X w temperaturze 10°C wystarczy 

rozpuścić 33 g tej soli w 100 g wody 

P F 



Ogrzewając nasycony roztwór soli Y od temperatury 20°C do 50°C,  należy dodać 

18 soli na 50 g wody 

P F 

Po wsypaniu 100 g soli X do 100 g wody o temperaturze 40°C otrzymano roztwór 

nasycony. 

P F 

Po wsypaniu 140 g soli Y do 100 g wody o temperaturze 30℃ nie zaobserwowano 

kryształków. Kryształki zaobserwowano dopiero, po ochłodzeniu roztworu poniżej 

tej temperatury 

P F 

Stężenie procentowe nasyconego roztworu soli X w temperaturze 40°C wynosi 

40,7% . 

P F 

 

Zadanie 9                                                                                                                            (2pkt) 

Napisz, co to jest alotropia. Wymień odmiany alotropowe węgla. Poszukaj informacji na 

temat najnowszych odkryć, dotyczących alotropii węgla – opisz w kilku zdaniach. 

 

Zadanie 10                                                                                                                         (2pkt) 

Do trzech probówek z nadmanganianem potasu wprowadzono kolejno: etan, eten i etyn.  

a) Który z gazów  można było zidentyfikować po przeprowadzeniu doświadczenia? 

Odpowiedź uzasadnij 

b) Napisz wszystkie reakcje chemiczne, zachodzące podczas doświadczenia 

 

 

 

Ostateczny termin oddania rozwiązanych zadań: 5.03.2018r. 

 

 


