Test II
W skład części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego wchodzą zadania z zakresu geografii,
fizyki, biologii i chemii. Test II sprawdza wiedzę z dziedziny chemii.
Zadanie 1.
Zidentyfikuj nazwę pierwiastka chemicznego na podstawie informacji na temat budowy
jego atomu. Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków chemicznych.

1. Ma dwa elektrony walencyjne.
A. potas

B. fosfor

C. glin

D. bar

2. W jego atomie znajduje się 19 elektronów.
A. potas

B. fosfor

C. glin

D. bar

Zadanie 2.
Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 1,5 dm3 20-procentowego
roztworu o gęstości d = 1,22 g 3 ? Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz P,
cm

jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
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Masę roztworu obliczamy ze wzoru d =

m
V

.

Potrzebna masa wodorotlenku sodu to 366 g.

P

F

P

F

Zadanie 3.
Wskaż produkty reakcji dysocjacji jonowej fosforanu(V) litu.


Li3PO4 
2

A. 3 Li+ + 4 PO3–
B. 3 Li+ + PO4
C. Li3+ + PO43–
D. 3 Li+ + PO43–

Zadanie 4.
Wskaż nazwy pierwiastków chemicznych zidentyfikowanych w doświadczeniu „Badanie
składu pierwiastkowego białek”. Skorzystaj ze schematu doświadczenia chemicznego
oraz podanych obserwacji i wniosków.

Numer
probówki

Obserwacje i wybrane wnioski

1.

Próbka produktu spożywczego zwęgliła się.
Na ściankach probówki pojawiły się krople
bezbarwnej cieczy – wody.

2.

Wytrącił się czarny osad siarczku ołowiu(II).
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Zidentyfikowane pierwiastki
chemiczne
A. tlen
B. węgiel
C. tlen i węgiel
D. azot
A. węgiel
B. siarka
C. węgiel i siarka
D. azot

.

Zadanie 5.
Oceń prawdziwość informacji (a i b) dotyczących wymienionych węglowodorów.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
W wyniku reakcji spalania całkowitego 1 cząsteczki propanu powstaje
6 cząsteczek tlenku węgla(II).
W wyniku reakcji spalania niecałkowitego 1 cząsteczki tego pentynu powstaje
5 atomów węgla.

P

F

P

F

Zadanie 6.
Ustal, której grupy sacharydów dotyczą podane informacje. Wybierz M jeśli zdanie
dotyczy monosacharydów lub P jeśli zdanie dotyczy polisacharydów.
Zbudowane z kilku lub wielu cukrów prostych.

M

P

Przykładami są sacharoza o wzorze C12H22O11 i skrobia o wzorze (C6H10O5)n,
które ulegają hydrolizie.

M
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