
Szkolna Liga Chemiczna – część V 

klasa III 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) 

Dysponujesz trzema probówkami, w których znajdują się wodne roztwory następujących 

substancji: KOH, HNO3, Na2SO4. Spośród wymienionych wskaźników kwasowo – 

zasadowych, wybierz jeden za pomocą którego można określić zawartość każdej probówki. 

Oranż metylowy, fenoloftaleina, papierek uniwersalny. 

Napisz przewidywane obserwacje, po dodaniu wybranego przez Ciebie odczynnika, do każdej 

z probówek. 

 

Zadanie 3 

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 4 

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 5                                                                                                                           (4pkt) 

Badano zachowanie cynku, miedzi i magnezu wobec rozcieńczonego kwasu solnego 

(chlorowodorowego), przeprowadzając doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku.  

 

Wskaż, w których probówkach przebiegały reakcje chemiczne.  

Wyjaśnij, dlaczego we wskazanych przez ciebie probówkach metale reagowały z kwasem 

solnym (chlorowodorowym).  

Napisz wszystkie reakcje chemiczne, które zachodzą podczas tego doświadczenia. 

 

Zadanie 6                                                                                                                           (2pkt) 

W probówce znajdował się wodny roztwór zawierający kationy Fe3+ i Ba2+ oraz aniony Cl-.  

Do próbki opisanego roztworu dodano wodny roztwór soli Z. W wyniku przeprowadzonego 

doświadczenia usunięto z roztworu jonu Ba2+ przez wytrącenie trudno rozpuszczalnego osadu. 

W roztworze były nadal jony Fe3+. 

 

W tabeli podano ropuszczalnośc wybranych soli w wodzie w temepraturze 25°C. 

 

 

Ustal wzór sumaryczny soli Z, po której dodaniu do badanego roztworu zostały usunięte z 

tego roztworu jony Ba2+ bez usunięcia jonów Fe3+. 

Napisz wszystkie zachodzące reakcje chemiczne. 

Ostateczny termin oddania rozwiązanych zadań: 16.04.2018r. 


