
 
 

Przykładowe zadania. 

 

Zadanie 1. Iryd występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów. Jeden z nich posiada 114 

neutronów i jest go 38,5%, drugi posiada 116 neutronów i jest go 61,5%. Oblicz średnią masę 

atomową irydu. Wynik podaj do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Zadanie 2. Ołów 214Pb uległ rozpadowi 𝛽−. Zapisz równanie podanej przemianu 

promieniotwórczej oraz zapisz liczbę neutronów dla nowo powstałego izotopu.  

 

Zadanie 3. Poniższy wykres przedstawia zależność masy trzech izotopów 

promieniotwórczych od czasu.  

 

 
3.1 Wskaż numer najtrwalszego izotopu. 

3.2 Oszacuj czas połowicznego rozpadu dla izotopu oznaczonego numerem 2.  

3.3 Oszacuj ile miligramów izotopu oznaczonego numerem 2 uległo rozpadowi w czasie 10 

dni.  

 

Zadanie 4. Do 200 gram 10% roztworu pewnej soli dodano 10 gram tej soli i odparowano 20 

gram wody. Oblicz stężenie nowego roztworu.  

 

Zadanie 5. Zmieszano ze sobą 200g 50% roztworu sacharozy z 300g 10% roztworu 

sacharozy. Oblicz stężenie nowego roztworu.  

 

Zadanie 6. Oblicz ile cm3 wody należy dolać do 500g 10% roztworu aby otrzymać roztwór 

5% (dH2O = 1 kg/dm3) 

 

Zadanie 7. Amoniak (NH3) wytwarza się w przemyśle w drodze bezpośredniej syntezy  

z pierwiastków (sposób 1). W laboratorium amoniak można otrzymać, działając na chlorek 

amonu (NH4Cl) mocną zasadą, np. NaOH (sposób 2), lub przez rozkład termiczny chlorku 

amonu (sposób 3). 

 

Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej o których mowa w tekście. Zaproponuj 

doświadczenie w którym wykryjesz wydzielające się gazy w reakcji opisanej jako sposób 3.  

 

 



 
 

Zadanie 8. Kwas nadchlorowy to oleista, bezbarwna i bezwonna ciecz, której gęstość w 

warunkach normalnych wynosi 1,76 g/cm³. Miesza się on z wodą bez ograniczeń tworząc z nią 

azeotrop o temperaturze topnienia −18 °C i temperaturze wrzenia 200 °C. Czysty kwas topi się 

w −112 °C i rozkłada się w 150 °C przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Łatwo ulega 

wybuchowemu rozkładowi już w niższych temperaturach w obecności śladów substancji 

organicznych i większości metali. Stężony kwas nadchlorowy jest silnie higroskopijny. Kwas 

nadchlorowy należy do najtrwalszych kwasów tlenowych chloru, w którym chlor znajduje się 

na najwyższym stopniu utlenienia.  

 
8.1 Ustal wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną kwasu, o którym mowa w tekście. 

8.2 Co to oznacza, że kwas jest silnie higroskopijny? 

 

Zadanie 9.  Uczeń na lekcji chemii wykonał następujące doświadczenie.  

 

 
9.1 Podaj numery probówek, w których zaszła reakcja chemiczna.  

9.2 Zapisz równania reakcji jakie zachodzą w probówkach lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. 

Dla związków organicznych zastosuj zapis półstrukturalny.  

 

Zadanie 10. Kwas linolowy zaliczamy do nienasyconych wyższych kwasów karboksylowych, 

który w swojej budowie, w przeciwieństwie do kwasu oleinowego, zawiera dwa wiązania 

podwójne pomiędzy atomami węgla.  

 

Zaprojektuj doświadczenie w którym wykażesz, że kwas linolowy zawiera w swojej budowie 

wiązania wielokrotne pomiędzy atomami węgla. W tym celu: 

 

10.1 Wykonaj schematyczny rysunek doświadczenia oraz wybierz odpowiednie odczynniki.  

10.2 Zapisz obserwacje. 

10.3 Zapisz wnioski z doświadczenia.  

 

Zadanie 11.  Zaprojektuj doświadczenie za pomocą którego udowodnisz że jednym ze 

składników miodu pszczelego jest glukoza. 

 

11.1 Wykonaj schematyczny rysunek doświadczenia oraz wybierz odpowiednie odczynniki.  

11.2 Zapisz obserwacje. 

11.3 Zapisz wnioski z doświadczenia.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azeotrop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Higroskopijno%C5%9B%C4%87

