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Test X 

 

W skład części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego wchodzą zadania z zakresu geografii, 

fizyki, biologii i chemii. Test X sprawdza wiedzę z dziedziny chemii. 

 

 

 

Zadanie 1.  

Ustal, czy w doświadczeniu zaszła reakcja chemiczna czy miało miejsce zjawisko 

fizyczne. Zaznacz właściwą odpowiedź. 

 

Doświadczenie 1. 

 

 
 

Doświadczenie 2. 

 

 
 

 

 Doświadczenie 1. Doświadczenie 2. 

A. zjawisko fizyczne reakcja chemiczna 

B. reakcja chemiczna zjawisko fizyczne 

C. zjawisko fizyczne zjawisko fizyczne 

D. reakcja chemiczna reakcja chemiczna 

 

 

 

Zadanie 2.  

Wskaż zestaw wzorów sumarycznych związków chemicznych, w których występuje 

tylko wiązanie jonowe.  

A. HCl, O2, NaI 

B.  MgCl2, N2, H2O 

C. NaI, MgCl2, CaBr2 

D. CO2, H2O, H2, O2 
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Zadanie 3. 

Oblicz, ile gramów kwasu solnego potrzeba do przygotowania 240 g roztworu  

6-procentowego. Wskaż wzór potrzebny do obliczeń oraz wynik. 

Wzór na obliczenie masy kwasu solnego to 

A. 
r

p %100 

m

C 
. B. 

%100

rp mC 
.  C. 

p

r %100

C

m 
.  D. %100rp mC . 

  

Masa kwasu solnego potrzebna do przygotowania 240 g roztworu 6-procentowego to 

A. 18 g.  B. 15 g.  C. 14,4 g.  D. 24,4 g. 

 

   

Zadanie 4. 

Substancje pochodzenia zwierzęcego są wykorzystywane przez człowieka w wielu 

dziedzinach życia. W przemyśle spożywczym powszechnie używa się m.in. żelatyny 

(substancji białkowej) wytwarzanej z kości i chrząstek zwierząt. Żelatyna ma również inne 

zastosowania, stosuje się ją np. do produkcji klisz fotograficznych, których składnikiem jest 

m.in. chlorek srebra(I). Jest to sól, która pod wpływem światła ciemnieje i ulega rozkładowi 

na pierwiastki chemiczne. Rozkład chlorku srebra(I) jest przykładem reakcji fotochemicznej, 

a chlorek srebra(I) to tzw. substancja światłoczuła. 

Wybierz poprawnie zapisane równanie reakcji chemicznej zachodzącej na kliszy 

fotograficznej pod wpływem światła. 

 

A. NaCl → Na + Cl 

B. AgCl → Ag + Cl2 

C. 2 AgCl → 2 Ag + Cl2 

D. 2 NaCl → 2 Na + Cl2 

 

 

Zadanie 5. 

Wybierz poprawne stwierdzenie dotyczące chlorku srebra(I). 
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A. Chlorek srebra(I) jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie. 

B. Chlorek srebra(I) jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie. 

C. Chlorek srebra jest substancją praktycznie nierozpuszczalną w wodzie. 

D. Chlorek srebra(I) jest substancją bardzo dobrze rozpuszczalną w gorącej wodzie. 

 

 

Zadanie 6. 

Wybierz odpowiedź z poprawnie podanymi obserwacjami do doświadczenia 

przedstawionego na schemacie. 

  

 
 

 

 Probówka 1. Probówka 2. 

A. woda bromowa nie odbarwiła się woda bromowa nie odbarwiła się 

B. woda bromowa nie odbarwiła się woda bromowa odbarwiła się 

C. woda bromowa odbarwiła się woda bromowa odbarwiła się 

D. woda bromowa odbarwiła się woda bromowa nie odbarwiła się 

 

 

 


