
CHEMIA – OMNIBUS

1. Które z podanych właściwości nie są typowe dla związków o budowie jonowej:
a) stały stan skupienia
b) niska temperatura topnienia
c) wysoka temperatura wrzenia
d) dobra rozpuszczalność w wodzie

2. Średnia pojemność płuc dorosłego człowieka wynosi 4 dm3 . Ilość tlenu dostarczonego do płuc
podczas jednego wdechu wynosi około:

a) 4 dm3 tlenu
b) 312 cm3 tlenu
c) 840 cm3 tlenu
d) 3,12 dm3 tlenu

3. Azot tworzy szereg tlenków, w których wykazuje różną wartościowość. W tlenkach N 2O, NO2,
N2O3, NO, azot jest kolejno:

a) II, I, II, I - wartościowy
b) II, IV, III, II - wartościowy
c) I, II, III, I - wartościowy
d) I, IV, III, II – wartościowy

4. Rozpuszczalność cukru w wodzie o temperaturze 10 °C wynosi 190 g/100 g H2O. Jeśli do 50 g
wody o tej temperaturze dodamy 95 g cukru i po wymieszaniu będziemy nadal utrzymywać
temperaturę 10 °C, to powstanie roztwór:

a) rozcieńczony i nasycony
b) rozcieńczony i nienasycony
c) stężony i nasycony
d) stężony i nienasycony

5. Tlenkami, które mogą powodować powstanie kwaśnych opadów są:
a) N2O3, SiO2, SO3

b) N2O5, CO2, Fe2O3

c) N2O3, SO2, SO3

d) SiO2, CO2, SO3

6. Azot tworzy wiele różnych tlenków, w jednym z nich stosunek masowy azotu do tlenu jest
równy 7 : 4. Wykonaj obliczenia i podaj wzór sumaryczny oraz pełną nazwę systematyczną tego
tlenku.

7. W wyniku reakcji 6,4g miedzi z chlorem powstało 13,5g chlorku miedzi (II). Zapisz równanie
tej reakcji, oraz określ jej typ. Oblicz masę chloru, który przereagował w procesie chlorowania
miedzi.

8. Zapisz dwie sole (nazwy i wzory) różnych kwasów beztlenowych, w których metal jest
trójwartościowy, a reszta kwasowa jest jednowartościowa.
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9. Zapisz równanie otrzymywania soli –jodek glinu metodą „metal + niemetal”

10. Glukoza jest związkiem organicznym, który jest wytwarzany w przyrodzie na drodze
fotosyntezy. Dokończ równanie reakcji fotosyntezy, pamiętając, że zachodzi ona przy udziale
światła w komórkach zawierających chlorofil lub bakterio chlorofil.
……………CO2 + ………………….. ……………………………. + ………………………

11. Około 1% objętości powietrza stanowi:
a) tlen
b) azot
c) para wodna
d) mieszanina gazów szlachetnych

12. Liczba atomowa tlenu wynosi 8, oznacza to, że:
a) jego atom zawiera 8 protonów i 8 neutronów
b) jego atom zawiera 8 elektronów i 8 protonów
c) jego atom zawiera 8 protonów, elektronów i neutronów
d) wszystkie wcześniejsze odpowiedzi są poprawne

13. Który związek chemiczny ma większą zawartość procentową wodoru H2O czy H2S?

14. Reakcją chemiczną nie jest:
a) pieczenie ciasta
b) spalanie świecy
c) wrzenie wody
d) kiśnięcie mleka

15. W którym szeregu wymieniono metale tworzące wodorotlenki w reakcji z wodą?
a) miedź, potas, żelazo, sód
b) potas, wapń, sód, lit
c) cyna, sód, beryl, magnez
d) ołów, sód, miedź, wapń

16. Elektrolitem jest:
a) każda zasada
b) woda destylowana
c) każdy tlenek
d) każdy wodorotlenek

17. Zaznacz numery probówek, w których powstanie osad.
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18. Siarczan(IV) manganu(II) ma wzór:
a) MnSO4

b) Mn2(SO4)3

c) MnS
d) MnSO3

19. Przyporządkuj każdemu z podanych przedmiotów właściwą substancję, z której jest on
najczęściej wykonany: (gwóźdź, puszka do napoju, przewód elektryczny, kaloryfer, blacha do
pokrywania dachów, karoseria samochodowa)

a) miedź: ......................................................................................................
b) żelazo: ......................................................................................................
c) glin:..........................................................................................................

20. Podziel podane substancje (siarka, woda, miedź, cukier, żelazo , tlenek rtęci, tlen, chlorek sodu)
na proste i złożone:

a) proste: ......................................................................................................
b) złożone:......................................................................................................
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