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Test VI 

 

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

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

 

 

Zadanie 1. 

Oblicz masy cząsteczkowe substancji o podanych wzorach sumarycznych. Skorzystaj  

z fragmentu układu okresowego pierwiastków chemicznych. Wybierz prawidłową 

odpowiedź dla każdej z substancji. 

 

 
  

 

1. Al2(SO4)3  

  

A. 75 u  B. 342 u  C. 75 g   D. 150 g 

 

2. CH3COOH  

 

A. 59 u  B. 44 u   C. 60 u   D. 48 g 

Zadanie 2. 

W 100 g wody o temperaturze 20
o
C rozpuszcza się maksymalnie 0,16 g wodorotlenku 

wapnia.  

 

Wskaż maksymalną liczbę gramów Ca(OH)2, jaką można rozpuścić w 0,3 l wody 

(gęstość wody d = 1
3cm

g ) o temperaturze 20
o
C, aby otrzymać roztwór nasycony.  

A. 0,48 g  B.  0,32 g  C. 0,16 g  D. 0,08 g 

 

Zadanie 3. 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących powstawania wiązań chemicznych każdego z 

podanych związków chemicznych. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, 

jeśli fałszywa. 
 

Rodzaj wiązania chemicznego Sposób tworzenia się wiązania na  
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przykładzie związku chemicznego 

wiązanie kowalencyjne (atomowe) 
 

  P   F 

wiązanie jonowe 
 

  P   F 

 

 

Zadanie 4.  

1. Która z wymienionych substancji jest elektrolitem? Wybierz poprawną odpowiedź. 

 

A. kwas octowy     

B. roztwór chlorku sodu 

C. manganian(VII) potasu    

D. alkohol etylowy 

 

2. Wskaż uzasadnienie swojego wyboru. 

 

A. Przewodzi prąd elektryczny tak samo jak jego roztwór. 

B. Nie przewodzi prądu elektrycznego, jego roztwór też nie. 

C. Przewodzi prąd elektryczny, a jego roztwór nie. 

D. Nie przewodzi prądu elektrycznego, a jego roztwór przewodzi. 

 

 

Zadanie 5. 

Wybierz zestaw odpowiadający liczbom atomów węgla w cząsteczkach etynu, butenu  

i heksanu. 

 

A. 2, 4, 6  B. 1, 2, 6  C. 2, 3, 7  D. 3, 4, 6 

 

 

Zadanie 6.  

Wybierz schemat przedstawiający przemiany błonnika w organizmach owiec. 

A. 

 

 

 

B. sacharoza + woda HCl
glukoza + fruktoza + tlen  enzymy

 CO2 + H2O + energia 

 

C. celuloza + woda  enzymy
 glukoza + tlen  enzymy

 CO2 + H2O + energia 

D. skrobia + woda  enzymy
 glukoza + tlen  enzymy

 CO2 + H2O + energia 


