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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu ☺. 

Uzupełnia zdający (proszę podać kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz dwie ostatnie cyfry swojego 

telefonu komórkowego): 

                                                       -                   / 

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 
POZIOM ROZSZERZONY 

DATA: ………………….. 

GODZINA ROZPOCZĘCIA: ………….. 

CZAS PRACY: 180 minut 

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 67 

 

 

Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania (nr 1-48). Ewentualny brak zgłoś 

przewodniczącemu nadzorującemu egzamin. 
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. 
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku 

oraz pamiętaj o jednostkach. 
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 
7. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, 

chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego. 
8. Na tej stronie powyżej wpisz swój kod pocztowy i dwie ostatnie cyfry swojego telefonu komórkowego. 
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 

  

INSTYTUT   MEDICUS 
Kurs przygotowawczy do matury 

i rekrutacji na studia medyczne  
Rok 2019/2020 
 
www.medicus.edu.pl    
tel. 501 38 39 55 
 
 

 

CHEMIA 15 – próbna matura 2020 
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Zadanie 1. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Pierwiastki X i Z leżą w czwartym okresie układu okresowego. Pierwiastek X jest metalem, natomiast pierwiastek Z – 
niemetalem. W stanie podstawowym atomów obu tych pierwiastków tylko jeden elektron jest niesparowany. Znajduje 
się on na ostatniej powłoce. Niesparowany elektron atomu pierwiastka X znajduje się na innej podpowłoce niż 
niesparowany elektron atomu pierwiastka Z. Ponadto wiadomo, że pierwiastek X tworzy tlenki o wzorach X2O i XO 
oraz że ten metal jest jednym z najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Pierwiastek Z występuje w postaci 
dwuatomowych cząsteczek.  
 
Zadanie 1.1 (1 punkt)  
Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, dane dotyczące ich położenia w układzie okresowym 
oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.  
 

   Symbol pierwiastka  Numer grupy  Symbol bloku  

pierwiastek X    

pierwiastek Z    

  
Zadanie 1.2 (1 punkt)  
Przedstaw konfigurację elektronową jonu X2+ (stan podstawowy). Zastosuj skrócony zapis konfiguracji elektronowej z 
symbolem gazu szlachetnego.    

.................................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 1.3 (1 punkt)  
Dla cząsteczki Z2 określ liczbę: wiązań σ, wiązań π oraz wolnych par elektronowych.  
  

Liczba 

wiązań σ wiązań π wolnych par elektronowych 

   

 
Informacja do zadań 2.–3. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2019] 

Anion tlenkowy O2
– jest zasadą Brønsteda mocniejszą niż jon wodorotlenkowy OH–. Jon tlenkowy nie występuje w 

wodnych roztworach, ponieważ jako bardzo mocna zasada reaguje z cząsteczką wody. 
 
Zadanie 2. (1 punkt) 
Napisz równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody. 

.................................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 3. (1 punkt) 
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie. 
 
Aniony tlenkowe występują w sieci krystalicznej jonowych tlenków pierwiastków mających (małą / dużą) 
elektroujemność i należących do grup układu okresowego o numerach: (1 i 2 / 14 i 15 / 16 i 17). Ulegające reakcji z 
wodą tlenki tych pierwiastków tworzą roztwory o silnie (kwasowym / zasadowym) odczynie, a więc o (niskim / wysokim) 
pH. 
 

Zadanie 4. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2016] 
Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono –  w odpowiednich 
warunkach – reakcję zilustrowaną poniższym równaniem.  

 
Wykonaj obliczenia i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Załóż, że opisana przemiana przebiegła 
z wydajnością równą 100%.  
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Zadanie 5. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 

Miarą tendencji atomów do oddawania elektronów i przechodzenia w dodatnio naładowane jony jest energia jonizacji. 
Pierwsza energia jonizacji to minimalna energia potrzebna do oderwania jednego elektronu od atomu. Druga energia 
jonizacji jest minimalną energią potrzebną do usunięcia drugiego elektronu (z jednododatniego jonu).  
 

Na wykresach przedstawiono zmiany pierwszej i drugiej energii jonizacji wybranych pierwiastków uszeregowanych 
według rosnącej liczby atomowej.  

 
   Na podstawie: P. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2007.  

 

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych  w każdym nawiasie.  
 

1. Lit ma wyższą wartość pierwszej energii jonizacji niż sód, ponieważ w jego atomie elektron walencyjny znajduje 
się (bliżej jądra  /  dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu. Oznacza to, że (łatwiej  /  trudniej) 
oderwać elektron walencyjny atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.  
 

2. Wartości drugiej energii jonizacji berylu i magnezu są dużo (niższe  /  wyższe) niż wartości drugiej energii 
jonizacji litu i sodu, ponieważ atomy litowców po utracie jednego elektronu uzyskują trwałą konfigurację gazów 
szlachetnych. Atomy berylu, gdy oddają elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o 
konfiguracji elektronowej helu, natomiast atomy magnezu – w dodatnio naładowane jony o konfiguracji 
elektronowej (argonu  /  neonu).  

 

Zadanie 6. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 

Chlorek arsenu(III) – AsCl3 – jest w temperaturze pokojowej cieczą. W stanie ciekłym chlorek arsenu(III) nie przewodzi 
prądu elektrycznego. W reakcji z wodą tworzy kwas arsenowy(III) o wzorze H3AsO3 oraz chlorowodór.  

 Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.  

Zadanie 6.1 (1 punkt)   
Czy chlorek arsenu(III) ma budowę kowalencyjną, czy – jonową? Narysuj wzór elektronowy chlorku arsenu(III). 
Uwzględnij wolne pary elektronowe.  
  

Chlorek arsenu(III) ma budowę ..............................   Wzór: 
 

Zadanie 6.2 (1 punkt)   
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku arsenu(III) z wodą: 

....................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 7. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Beryl jest metalem, który reaguje z kwasami oraz ze stężonymi zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji 
berylu z kwasem i zasadą.  

 
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2, wiedząc, że jednym z produktów obu 
przemian jest ten sam gaz. Uwzględnij tworzenie się kompleksowych jonów berylu.  

Równanie reakcji 1:  ............................................................................................................................................   

Równanie reakcji 2: .............................................................................................................................................   
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Zadanie 8. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Dwa gazy A i B zmieszane w stosunku molowym nA:nB = 1:4 zajmują w warunkach normalnych objętość 1 dm3. Tę 
mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 dm3 i w temperaturze T zainicjowano reakcję. W tej 
temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem: 

A(g) + 2 B(g) ⇄ 2 C(g)  ΔH < 0 

W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 0,004 mol · dm–3. 
Oblicz stężeniową stałą równowagi (Kc) opisanej reakcji w temperaturze T. 
 
Zadanie 9. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Zależność między mocą kwasu Brønsteda a mocą zasady sprzężonej z tym kwasem opisuje równanie:   

Ka · Kb = Kw  

gdzie: Ka – stała dysocjacji kwasu, Kb – stała dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw – iloczyn jonowy wody.  
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.  

 
Dane są kwasy karboksylowe o wzorach 

I   CH3COOH          II  CH3CH2COOH          III  C6H5COOH  

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wzory i podkreśl właściwe określenie spośród 
wymienionych w nawiasie.  
 
Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest  .................................. . Spośród zasad 
sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest .................................. .  
W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym (mocniejsza  /  słabsza) jest sprzężona z nim zasada.  
 
Zadanie 10. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Przeprowadzono doświadczenia, których przebieg zilustrowano na schemacie:  

 
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.  
  

1.  W dwóch probówkach nastąpiła zmiana barwy roztworów z żółtej na pomarańczową.  P  F  

2.  W jednej probówce roztwór zmienił barwę na zieloną.  P  F  

3.  W jednej probówce wytrącił się osad.  P  F  

 
Zadanie 11. (1 punkt)  [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 
0,1 mol ⋅ dm−3. Poniżej podano wzory tych elektrolitów.  

KCl        HCl        NaNO2        NH4Cl        KOH 

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków 
w odpowiedniej kolejności.  

 
...................................................................................................................................................................  

najniższe pH                 najwyższe pH 
 
 



Strona 5 z 25 

Informacja do zadań 12.–14. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2016] 

W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana przebiega 
w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono w zamkniętym 
reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych temperaturach i pod różnym ciśnieniem.  Na 
poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości mieszaniny poreakcyjnej  w reaktorze stanowiła objętość 
produktu tej reakcji w zależności od warunków temperatury  i ciśnienia, w jakich przebiegała.   

 
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.  

  

Zadanie 12. (1 punkt)  
Na podstawie analizy diagramu określ, czy w czasie opisanej reakcji układ oddaje energię do otoczenia, czy przyjmuje 
ją od otoczenia. Odpowiedź uzasadnij.  

  ....................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................... 
   
Zadanie 13. (1 punkt)  
Na podstawie analizy diagramu określ, czy w równaniu stechiometrycznym opisanej reakcji łączna liczba moli 
substratów jest mniejsza, czy – większa od liczby moli produktu, czy też – równa liczbie moli produktu. 
Odpowiedź uzasadnij.  

  ....................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................    
 
Zadanie 14. (1 punkt)  
Spośród reakcji, których równania przedstawiono poniżej, wybierz tę, do której mógłby odnosić się przedstawiony 
diagram. Zaznacz wybraną odpowiedź.  

A.  H2 (g) + Cl2 (g)  ⇄   2HCl (g)  ΔH < 0   

B.  H2 (g) + I2 (g)  ⇄  2HI (g)  ΔH > 0   

C.  N2 (g) + 3H2 (g)  ⇄   2NH3 (g)  ΔH < 0   

D.  2Cl2 (g) + O2 (g)  ⇄  2Cl2O (g)  ΔH > 0   
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Zadanie 15 (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego 
i kwasu węglowego.  
  

Zadanie 15.1 (1 punkt)  
Zaprojektuj jedno doświadczenie, którym potwierdzisz, że spośród wymienionych substancji najmocniejszym kwasem 
jest kwas solny, a najsłabszym – fenol. W tym celu uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz wzory wszystkich 
związków, których wodnych roztworów należy użyć w doświadczeniu. Substancje wybierz spośród następujących:  

C6H5ONa NaCl HCl 

Ca(OH)2 C6H5OH Na2CO3 
 

Wszystkie roztwory były świeżo przygotowane.  

 
 

Zadanie 15.2 (1 punkt)  
Napisz, co będzie można zaobserwować podczas przeprowadzonego doświadczenia.  

Kolba: .....................................................................................................................................................................  

Probówka: ..............................................................................................................................................................  
 

Zadanie 15.3 (2 punkty)  
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w kolbie  i w probówce podczas przeprowadzonego 
doświadczenia.  

Równanie reakcji zachodzącej w kolbie: ............................................................................................................... 
 
Równanie reakcji zachodzącej w probówce: …......................................................................................................  

 

Zadanie 16. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie:  

 
Podczas przeprowadzonego doświadczenia zaobserwowano, że zawartość probówki I przybrała zabarwienie 
malinowe, a zawartość probówki II – czerwone.  
Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać w formie jonowej skróconej równania procesów zachodzących w 
probówkach I oraz II i decydujących o odczynie wodnych roztworów soli.  

Probówka I:   
...............................  +  H2O  ⇄  ...............................  +  ............................... 

 
Probówka II:   

...............................  +  H2O  ⇄  ...............................  +  ............................... 
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Informacja do zadań 17.–19. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Do wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego) o określonej objętości, ale o nieznanym stężeniu, dodawano 
kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu o znanym stężeniu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny 
reakcyjnej. W ten sposób przeprowadzono tzw. miareczkowanie pehametryczne, które jest jedną z metod analizy 
ilościowej. W czasie doświadczenia zachodziła reakcja opisana równaniem:  

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 

Zestaw użyty w tym doświadczeniu przedstawiono na poniższym schemacie,  a otrzymane wyniki miareczkowania 
umieszczono na wykresie.  

 
Po dodaniu takiej objętości roztworu wodorotlenku sodu, w jakiej znajdowała się liczba moli NaOH równa liczbie moli 
CH3COOH w roztworze wziętym do analizy, w układzie został osiągnięty punkt równoważnikowy. Ustalono, że w 
opisanym doświadczeniu pH w punkcie równoważnikowym było równe 9.  
 

Zadanie 17. (1 punkt)  
Podczas miareczkowania kwas–zasada zamiast pehametru można stosować wskaźniki pH. Muszą one być tak 
dobrane, aby zakres zmiany barwy wskaźnika przypadał w pobliżu punktu równoważnikowego miareczkowania.  
Właściwości wybranych wskaźników oznaczonych numerami I, II, III i IV przedstawiono w poniższej tabeli.  
  

  Zakres pH zmiany barwy 

wskaźnik I 3,2 – 4,4 

wskaźnik II 3,0 – 5,0 

wskaźnik III 8,2 – 10,0 

wskaźnik IV 11,0 – 12,4 
Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Warszawa 2006.  

  

Spośród wskaźników podanych w tabeli i oznaczonych numerami I, II, III i IV wybierz  i podaj numer tego wskaźnika, 
który powinien zostać użyty podczas opisanego miareczkowania roztworu kwasu etanowego.  

................................................................................... 
 

Zadanie 18. (1 punkt)  
Uzupełnij poniższe zdanie – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych  w nawiasie. Odpowiedź uzasadnij, 
odwołując się do procesu zachodzącego w roztworze.  
  

W opisanym doświadczeniu odczyn roztworu w punkcie równoważnikowym jest: 
(kwasowy  /  obojętny  /  zasadowy).   

 

Uzasadnienie:  
......................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................    

 

Zadanie 19. (1 punkt)  
Podaj wzór jonu, którego stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 18 cm3 wodnego roztworu 
wodorotlenku sodu do analizowanego roztworu kwasu etanowego.   
   

................................................................ 
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Zadanie 20. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności trzech metali oznaczonych umownie 
literami A, X i Z. Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.  

 
Zmiany zaobserwowane podczas doświadczenia pozwoliły stwierdzić, że aktywność użytych metali rośnie w szeregu 
A, Z, X.  Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli 
jest fałszywa.  
 

1.  Spośród metali A, X, Z najsilniejszym reduktorem jest metal X.  P F 

2.  Spośród jonów A2+, X2+, Z2+ najsilniejszym utleniaczem jest jon A2+.  P F 

3.  Podczas przeprowadzonego doświadczenia tylko w probówce III  nie zaobserwowano 
objawów reakcji.  

P F 

 

Informacja do zadań 21.–22. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Wartości pH wody oraz wodnych roztworów kwasów i wodorotlenków mogą ulegać znacznym zmianom podczas 
dodawania do nich mocnych kwasów lub zasad. Istnieją jednak roztwory, których pH zmienia się nieznacznie po 
dodaniu mocnego kwasu lub zasady na skutek reakcji składników roztworu z jonami wodorowymi lub jonami 
wodorotlenkowymi. Nazywamy je buforami pH. Buforowe właściwości mają roztwory zawierające sprzężoną parę 
kwas–zasada Brønsteda w podobnych stężeniach, np.: słaby kwas i jego sól z mocną zasadą, słabą zasadę i jej sól z 
mocnym kwasem, słaby kwas wieloprotonowy i jego wodorosól lub mieszaninę wodorosoli.  

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.  

Zadanie 21. (1 punkt)  
Przykładem buforu pH jest bufor octanowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie  w wodzie kwasu etanowego 
(octowego) i etanianu (octanu) sodu.  
  

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.  
  

1.  W buforze octanowym sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim cząsteczki kwasu 
octowego i aniony octanowe.  P F 

2.  Dodanie mocnego kwasu do buforu octanowego tylko nieznacznie wpłynie na zmianę pH tego 
roztworu, ponieważ jony wodorowe pochodzące od mocnego kwasu zostaną związane w 
wyniku reakcji opisanej równaniem:  

CH3COO− + H3O+ ⇄ CH3COOH + H2O 

P F 

3.  Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brønsteda reaguje 
z jonami wodorowymi, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brønsteda reaguje z jonami 
wodorotlenkowymi.   

P F 

 

Zadanie 22. (1 punkt)  
Jednym z buforów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi jest bufor fosforanowy, który 
można otrzymać przez rozpuszczenie dwóch wodorosoli kwasu ortofosforowego(V) w wodzie.  
Napisz w formie jonowej skróconej dwa równania reakcji ilustrujące działanie opisanego buforu fosforanowego. 
Przyjmij, że substraty reagują w stosunku molowym 1 : 1.  
  

...............................  +  H3O+  ⇄  ...............................  +  ............................... 
 

...............................  +  OH−  ⇄  ...............................  +  ............................... 
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Zadanie 23. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności chemicznej czterech metali: talu (Tl), 
technetu (Tc), hafnu (Hf) i molibdenu (Mo). Stwierdzono, że  z udziałem wymienionych metali i ich jonów samorzutnie 
zachodzą reakcje, których przebieg ilustrują poniższe równania w formie jonowej skróconej:  

I 3 Hf + 4 Mo3+ → 3 Hf4+ + 4 Mo  

II 3 Tl + Mo3+ → 3 Tl+ + Mo  

III Hf + Tc4+ → Hf4+ + Tc  

IV Hf + 4 Tl+ → Hf4+ + 4 Tl  

V 4 Mo + 3 Tc4+ → 4 Mo3+ + 3 Tc  
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.  

  
Zadanie 23.1 (1 punkt)  
Uszereguj wymienione metale według malejącej aktywności chemicznej – napisz ich symbole w odpowiedniej 
kolejności.   
  

.................................................................................................................................................................... 
największa aktywność       najmniejsza aktywność 

 
Zadanie 23.2 (1 punkt) 
Spośród kationów biorących udział w opisanych reakcjach wybierz jon, który jest najsilniejszym utleniaczem, i jon, który 
jest najsłabszym utleniaczem. Napisz wzory wybranych jonów.  
  

Najsilniejszy utleniacz:  .................................  Najsłabszy utleniacz: .......................................   
 
Informacja do zadań 24.–25. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2019] 
Cynk, magnez i glin w opisanych poniżej doświadczeniach ulegają przemianom zilustrowanym następującymi 
schematami: 

 
W kolbach oznaczonych numerami I, II i III umieszczono w przypadkowej kolejności próbki cynku, magnezu i glinu. W 
każdej kolbie była próbka innego metalu. Na te metale podziałano kwasem solnym. Opisane doświadczenie 
zilustrowano poniższym schematem. 
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Zadanie 24. 
Podczas opisanego doświadczenia w każdej kolbie metal uległ całkowitemu roztworzeniu i powstały klarowne, 
bezbarwne roztwory chlorków badanych metali. Przebiegowi wszystkich reakcji towarzyszyło wydzielanie się 
bezbarwnego gazu. 
 
Zadanie 24.1 (1 punkt) 
Spośród czynności, których nazwy podano poniżej, wybierz tę, którą należy wykonać jako pierwszą w celu 
wyodrębnienia z każdej mieszaniny poreakcyjnej (powstałej podczas opisanego doświadczenia) jonowego produktu 
reakcji. Podkreśl jej nazwę. 

sączenie   odwirowanie   odparowanie pod wyciągiem 
 
Zadanie 24.2 (1 punkt) 
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji glinu z kwasem solnym.  

...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 25. 
W celu identyfikacji roztworów chlorków otrzymanych w kolbach I, II i III przeprowadzono dwa doświadczenia. W 
pierwszym z nich jako odczynnika użyto wodnego roztworu wodorotlenku sodu, a w drugim – wodnego roztworu 
amoniaku. 
 
Zadanie 25.1 (1 punkt) 
Podczas pierwszego doświadczenia próbki roztworów z kolb I, II i III umieszczono w probówkach oznaczonych tymi 
samymi numerami i do każdej z nich dodawano kroplami roztwór wodorotlenku sodu. We wszystkich probówkach 
zaobserwowano wytrącenie się białego osadu. Podczas dodawania kolejnych porcji odczynnika zaobserwowano 
roztworzenie się osadów w probówkach I i III, natomiast osad w probówce II pozostał niezmieniony. 
Podkreśl symbol metalu, którego jony zidentyfikowano podczas opisanego (pierwszego) doświadczenia. 
Uzasadnij swój wybór. 
 

Metal, którego jony zidentyfikowano podczas opisanego doświadczenia, to (Al / Mg / Zn). 
 
Uzasadnienie wyboru: 

......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 25.2 (2 punkty) 
Podczas drugiego doświadczenia próbki roztworów z kolb I i III umieszczono w probówkach oznaczonych tymi samymi 
numerami i do każdej z nich dodawano kroplami roztwór amoniaku. Najpierw w obu probówkach wytrącił się biały osad, 
ale przy dodawaniu kolejnych porcji odczynnika zaobserwowano roztworzenie się osadu w probówce I. 
 
Napisz: 

• w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której w probówce III wytrącił się biały osad;  

...................................................................................................................................................... 

• w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której nastąpiło roztworzenie białego osadu w probówce I. 

...................................................................................................................................................... 
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Informacja do zadań 26.–28. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
Wodorotlenek niklu(II) strąca się jako zielonkawy osad z wodnego roztworu soli niklu(II) pod działaniem wodnego 
roztworu wodorotlenku sodu. Wodorotlenek niklu(II) nie rozpuszcza się w nadmiarze zasady, ale reaguje z kwasami. 
Pod wpływem utleniaczy ten wodorotlenek przechodzi w czarnobrunatny wodorotlenek niklu(III).  

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001.  

  
Zadanie 26. (1 punkt)  
Do probówki z wodnym roztworem chlorku niklu(II) dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu.  
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku niklu(II) w sposób opisany powyżej. 
Określ charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, obojętny, amfoteryczny) wodorotlenku niklu(II).   

Równanie reakcji:  ........................................................................................................................ 

Charakter chemiczny wodorotlenku niklu(II):  ..............................................................................   
 
Zadanie 27. (2 punkty)  
Utlenianie wodorotlenku niklu(II) do wodorotlenku niklu(III) za pomocą chloranu(I) sodu przebiega w środowisku 
wodnym zgodnie ze schematem:  

Ni(OH)2 (s) + ClO− (aq)  + H2O  → Ni(OH)3  (s) + Cl− (aq) 

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) 
równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej reakcji. Określ stosunek molowy reduktora do 
utleniacza w tej reakcji.  

Równanie procesu redukcji: ..................................................................................................................................   

Równanie procesu utleniania: ……………………..................................................................................................   

Stosunek molowy nreduktora : nutleniacza =  ....................   

 
Zadanie 28. (1 punkt)  
Do probówki zawierającej zielony roztwór chlorku niklu(II) dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu, a następnie – 
bezbarwny wodny roztwór chloranu(I) sodu – zgodnie ze schematem:  

 
Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po reakcji II. Uwzględnij rodzaj 
mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę.  
 

Zawartość probówki 

przed doświadczeniem po reakcji I po reakcji II 

   

 
Informacja do zadań 29.–30. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Ozon, odczynnik utleniający, ma zdolność rozszczepiania wiązania podwójnego.  W niskiej temperaturze ozon szybko 
przyłącza się do wiązań podwójnych, w wyniku czego daje cykliczne produkty pośrednie, które ulegają przegrupowaniu 
do ozonków. Ostatecznym efektem reakcji ozonolizy jest rozszczepienie wiązania podwójnego. Każdy z dwóch atomów 
węgla, pierwotnie związanych wiązaniem podwójnym, w produktach rozszczepienia jest połączony podwójnym 
wiązaniem z atomem tlenu.  

 
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.  
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Zadanie 29. (1 punkt)  
Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który poddano ozonolizie.  

 
Podaj nazwy systematyczne końcowych produktów reakcji ozonolizy, której poddano ten węglowodór.  

....................................................................................................................................................... 
  

Zadanie 30. (1 punkt)  
Pewien związek organiczny ma następujący wzór półstrukturalny (grupowy):  

 
Spośród podanych poniżej wzorów węglowodorów I–III wybierz wzór związku, który – poddany ozonolizie – utworzył 
tylko jeden produkt przedstawiony powyższym wzorem. Podaj numer, którym oznaczono wzór wybranego związku. 
Następnie napisz wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który – poddany ozonolizie – utworzył tylko jeden 
produkt końcowy o nazwie etanal.    

 
Numer, którym oznaczono wzór wybranego związku: ............................  

Wzór węglowodoru, który – poddany ozonolizie – utworzył etanal jako jedyny produkt: ....................................................  
 

Informacja do zadania 31. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2019, czerwiec] 
Ubichinon Q10 (koenzym Q10) jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego. Zapobiega produkcji rodników, 
oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów oraz DNA i pełni wiele innych funkcji w organizmie. Poniżej przedstawiono 
wzór opisujący strukturę cząsteczki ubichinonu Q10. 

 
Utlenianie i redukcja zachodzą w organizmie w ciągłym cyklu. Cząsteczka ubichinonu przyjmuje dwa elektrony i 
redukuje się do ubichinolu – związku aromatycznego, który jest pochodną fenolu. Ten proces jest odwracalny, gdyż 
ubichinol łatwo ulega ponownemu utlenieniu do ubichinonu. Utlenianie ubichinolu zachodzi w środowisku o odczynie 
obojętnym. 
 

Zadanie 31.1 (1 punkt) 
Uzupełnij schemat procesu utleniania ubichinolu do ubichinonu w środowisku obojętnym – wpisz w wykropkowane 
miejsca wybrane wzory i symbole. 

H3O+  H2O  OH−  e– 
 

ubichinol + 2 ..................... → ubichinon + 2 .................. + 2 ................. 
 

Zadanie 31.2 (1 punkt) 
Uzupełnij poniższy rysunek, tak aby przedstawiał wzór cząsteczki ubichinolu. 
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Zadanie 32. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Na przebieg reakcji propenu z bromowodorem ma wpływ obecność nadtlenków  w mieszaninie reakcyjnej, co 
zilustrowano na poniższym schemacie.  

 
Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.  

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych  w nawiasie.  
 

Gdy w środowisku reakcji nie ma nadtlenków, bromowodór przyłącza się do propenu  (niezgodnie  /  zgodnie) z regułą 
Markownikowa. Ta addycja przebiega poprzez tworzenie drobin z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na atomie 
węgla. Jest to addycja (rodnikowa  /  nukleofilowa  /  elektrofilowa) do podwójnego wiązania węgiel – węgiel.  
 

Gdy w środowisku reakcji są obecne nadtlenki, addycja jest (niezgodna  /  zgodna) z regułą Markownikowa. W tej reakcji 
przejściowo tworzy się (karbokation pierwszorzędowy  / karbokation drugorzędowy  /  rodnik pierwszorzędowy  / rodnik 
drugorzędowy).   
 

Informacja do zadań 33.–35. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów  o prostych (nierozgałęzionych) 
łańcuchach węglowych.  
 

Węglowodór 
Liczba atomów węgla  o danej hybrydyzacji 

Dodatkowe informacje 

sp sp2 sp3 

A 0 4 0 brak 

B 0 2 2 
występuje w postaci izomerów cis i 

trans 

C 2 0 2 
dwa atomy węgla w cząsteczce nie są 

związane z atomami wodoru 
  

Zadanie 33. (1 punkt)  
Przeprowadzono reakcję węglowodoru A z wodorem, w której stosunek molowy węglowodoru do wodoru był równy 
nwęglowodoru A : nH2  = 1 : 2.  

Napisz równanie reakcji węglowodoru A z wodorem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.  
   

...................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 34. (1 punkt)  
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.  
  

  
 
 
 

 

Zadanie 35. (1 punkt)  
Przeprowadzono reakcję węglowodoru C z wodą w stosunku molowym nwęglowodoru C : nH2O =  1 : 1.  

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) trwałego (dominującego) produktu reakcji, której substratami są węglowodór C 
i woda.  
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Zadanie 36. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 

Poniżej przedstawiono wzory: cykloheksanonu, cykloheksanolu i kwasu adypinowego.  Literami a, b i c oznaczono 
wybrane atomy węgla.  
 

 
      cykloheksanon                                          cykloheksanol                                               kwas adypinowy  

 
Określ formalne stopnie utlenienia oraz typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) atomów węgla oznaczonych w podanych wzorach 
literami a, b i c. Uzupełnij tabelę.  
 

Atom węgla  
w cykloheksanonie  w cykloheksanolu  w kwasie adypinowym  

a  b  c  

Stopień utlenienia 
      

Typ hybrydyzacji 
      

 
Zadanie 37. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Kwas adypinowy jest ważnym surowcem w produkcji tworzyw sztucznych. Na skalę techniczną otrzymuje się go przez 
utlenianie mieszaniny cykloheksanonu oraz cykloheksanolu. Poniżej przedstawiono równania tych przemian.  
 

 
Na podstawie: K. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii,  Warszawa 2007.  

 
Podaj liczbę moli elektronów oddawanych przez 1 mol cykloheksanonu i 1 mol cykloheksanolu podczas opisanych 
przemian. 
  

Przemiana I: .................................  

Przemiana II: ................................  

 
 



Strona 15 z 25 

Zadanie 38. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.  

 
Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu w kolbie oraz powstanie 
białego osadu w probówce.  
 

Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie 
podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego 
zamiast kwasu metanowego, również zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w 
probówce. Uzasadnij swoje stanowisko.  
 

Równanie reakcji:  

 
Ocena wraz z uzasadnieniem:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

Zadanie 39. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2016] 
Kwas 2-hydroksypropanowy w reakcji ze związkiem X tworzy ester o wzorze sumarycznym C5H8O4. Orbitalom 
walencyjnym każdego z atomów węgla budujących cząsteczkę związku X przypisuje się inny typ hybrydyzacji. 
Ponadto wiadomo, że w cząsteczce związku X występuje tylko jedna grupa funkcyjna.  
  

Ustal wzór związku X, którego użyto do estryfikacji kwasu 2-hydroksypropanowego, i napisz równanie reakcji 
otrzymywania opisanego estru. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.  
 

Zadanie 40. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 
W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się cztery różne wodne roztwory: fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy (białka 
występującego m.in. w jajach kurzych). W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń.  

− W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodno-alkoholowego roztworu jodu do próbek pobranych z 
czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła granatowe zabarwienie.  

− W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), w próbce 
z naczynia II pojawił się biały, kłaczkowaty osad.  

− W trzeciej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu bromu z dodatkiem wodorowęglanu sodu do 
próbek pobranych z dwóch naczyń (III i IV), próbka z naczynia III przyjęła trwałe pomarańczowe zabarwienie. 
Próbka z naczynia IV po pewnym czasie stała się bezbarwna.     

 

Zadanie 40.1 (1 punkt) 
Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych trzech serii doświadczeń.  

Naczynie I:  ....................................  

Naczynie II:  ...................................  

Naczynie III:  ..................................  

Naczynie IV:  .................................  

 

Zadanie 40.2 (1 punkt)  
Podaj nazwę procesu, który w drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, 
III i IV), był przyczyną pojawienia się białego, kłaczkowatego osadu w próbce z naczynia II.  
  

...................................................................................................................................................... 



Strona 16 z 25 

Informacja do zadań 41.–42. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.  

 
Zadanie 41. (1 punkt)  
Spośród związków oznaczonych numerami 1–5 wybierz te, które są względem siebie izomerami. Napisz numery, 
którymi oznaczono te związki.  
  

...................................................................................... 
Zadanie 42. (1 punkt)  
Uzupełnij poniższe schematy. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji 
tlenku miedzi(II):   
         •  ze związkiem oznaczonym numerem 4.   
  
 
 

 
 
 
 
         •  ze związkiem oznaczonym numerem 5.  
 
 
 
 
 
 

 
Zadanie 43. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

Aldozy utleniają się tak samo łatwo, jak inne aldehydy, dlatego redukują np. odczynnik Tollensa. Działanie na aldozę 
kwasem azotowym(V), który jest silnym utleniaczem, skutkuje utlenieniem nie tylko grupy –CHO, lecz także grupy –
CH2OH. Produktami utlenienia aldoz kwasem azotowym(V) są kwasy dikarboksylowe.  

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.  
  

Przeprowadzono reakcję chemiczną, w której na D-galaktozę podziałano kwasem azotowym(V).  
  

Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w zaznaczone pola wzory odpowiednich fragmentów cząsteczki związku 
organicznego. Oceń, czy cząsteczka powstałego związku organicznego jest chiralna. Uzasadnij odpowiedź.  

 
Ocena wraz z uzasadnieniem: ......................................................................................................  

.......................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................    
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Zadanie 44. (2 punkty) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2017] 
Do zakwaszonego roztworu alaniny dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu i mierzono pH mieszaniny 
reakcyjnej. Na poniższym wykresie zilustrowano zależność pH mieszaniny od objętości dodanego roztworu 
wodorotlenku sodu (w jednostkach umownych).  
 

 

Objętość roztworu NaOH 
 
Aminokwasy istnieją głównie w formie jonów. W roztworach o niskim pH cząsteczka aminokwasu jest protonowana. W 
roztworach o wysokim pH aminokwas traci proton. Istnieje także pH, przy którym aminokwas występuje jako jon 
obojnaczy.   

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.  
 

Podczas opisanego miareczkowania przebiegły reakcje chemiczne zilustrowane schematem:  

forma alaniny protonowana   
1
→ forma alaniny w punkcie A  

2
→ deprotonowana forma alaniny 

Napisz równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) form 
alaniny.  
  

Równanie reakcji 1: .....................................................................................................................  
  
Równanie reakcji 2: .....................................................................................................................  

 
Zadanie 45. (1 punkt) [Źródło: arkusz maturalny CKE  2018] 

W roztworze o odczynie zasadowym ketony, których cząsteczki zawierają grupę –OH przy atomie węgla połączonym 
z atomem węgla grupy karbonylowej, ulegają izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.  

 
Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek – w jednej probówce znajdował się wodny roztwór 
glukozy, a w drugiej wodny roztwór fruktozy – dodano zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Następnie 
zawartość każdej probówki wymieszano i ogrzano.  
   
Odpowiedz na poniższe pytanie. Wpisz TAK albo NIE do tabeli i podaj uzasadnienie.  W uzasadnieniu odwołaj się do 
konsekwencji procesu opisanego w informacji oraz nazwij właściwości cukrów, które potwierdzono opisanym 
doświadczeniem.  
 

Czy po dodaniu do probówek z wodnymi roztworami glukozy  i fruktozy zalkalizowanej 
zawiesiny wodorotlenku miedzi(II), a następnie po wymieszaniu i ogrzaniu zawartości każdej 
probówki zaobserwowano różne objawy reakcji?   

 

  
Uzasadnienie: ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................      

0 

2 

4 
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10 
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pH A 
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Informacja do zadań 46.–48. [Źródło: arkusz maturalny CKE  2016] 

Kwas askorbinowy ulega przemianie w kwas dehydroaskorbinowy zgodnie z poniższym schematem. Odszczepienie 
jednego protonu od cząsteczki witaminy C prowadzi do powstania anionu askorbinianowego (reakcja 1.). W wyniku 
oddania przez anion askorbinianowy elektronu i drugiego protonu powstaje rodnik askorbylowy (reakcja 2.). Wskutek 
utraty elektronu przez rodnik askorbylowy tworzy się kwas dehydroaskorbinowy (reakcja 3.).  

 
Na podstawie: J. Szymańska-Pasternak, A. Janicka, J. Bober, Witamina C jako oręż w walce  z rakiem, „Onkologia w praktyce 

klinicznej”, 2011/1.  

Zadanie 46. (1 punkt)  
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.  

1 Anion askorbinianowy – w zależności od warunków reakcji – może 
przyłączać albo oddawać proton. 

P F 

2 Rodnik askorbylowy jest reaktywny chemicznie, ponieważ występuje  jeden 
niesparowany elektron. 

P F 

3 Kwas dehydroaskorbinowy jest produktem redukcji rodnika askorbylowego. P F 

 
Zadanie 47. (1 punkt)  
Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania witaminy C tlenem z powietrza. Reakcja ta jest katalizowana przez 
enzym o nazwie oksydaza askorbinianowa.  

 
Napisz równanie procesu utleniania (uzupełnij schemat) i równanie procesu redukcji zachodzących podczas opisanej 
przemiany. Oba równania przedstaw w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych 
elektronów (zapis jonowo-elektronowy).  
 

Równanie procesu utleniania:  

  
Równanie procesu redukcji: 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 48. (1 punkt)  
Roztwór wodny kwasu dehydroaskorbinowego ma odczyn obojętny. Kwas ten ulega jednak działaniu wodnych 
roztworów wodorotlenków metali, w wyniku czego tworzą się sole. W tej reakcji rozerwaniu ulega wiązanie estrowe, 
co prowadzi do otwarcia pierścienia cząsteczki.  

Uzupełnij podany niżej schemat opisanej reakcji – wpisz wzór półstrukturalny (grupowy) jej organicznego produktu. 
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
Łączna liczba punktów: 67 

Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

1. 

1.1 

  Symbol 
pierwiastka 

Numer grupy 
Symbol 
bloku 

pierwiastek X Cu 11 d 

pierwiastek Z Br 17 p 
 

1.2 

           [Ar] 3d9
   lub       

Zastosowanie zapisu klatkowego bez uwzględnienia numeru powłoki lub symbolu 
podpowłoki powoduje utratę punktu. 
1.3 

Liczba 

wiązań σ  wiązań π  
wolnych par 

elektronowych  

1 0 6 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

3 

2. O2– + H2O → 2 OH– lub O2– + H2O → OH– + OH– 1 1 

3. małą / 1 i 2 / zasadowym / wysokim 1 1 

4. 

Tlen został użyty w nadmiarze.  
Przereagowało nO2

 = 5/4 = 1,25 mola 

Powstało: 1,0 mol NO i 6/4 = 1,5 mola H2O 
Skład mieszaniny poreakcyjnej: (1,6 mola – 1,25 mola) = 0,35 mola O2, 1 mol NO, 
1,5 mola H2O 

2 2 

5. 
1. … bliżej jądra  …. Oznacza to, że trudniej ....  
2. … niższe  …. Atomy berylu….  neonu. 

1 1 

6. 

6.1 
Chlorek arsenu(III) ma budowę kowalencyjną. 
Wzór: 

 
6.2 
AsCl3 + 3H2O → H3AsO3 + 3HCl  

1 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

7. 

Równanie reakcji 1:  
Be + 2H3O+ +2H2O → [Be(H2O)4] 2+ + H2 lub Be + 2H+ + 4H2O → [Be(H2O)4] 2+ + H2  
Równanie reakcji 2:  
Be + 2OH− +2H2O→ [Be(OH)4]2− + H2  
2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej dwóch równań reakcji.   
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej jednego równania reakcji.  
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki 
stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi. 

1 
 
 

1 
 
 

2 
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Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

8. 

W mieszaninie wyjściowej: 
nA = 1/(5 · 22,4) = 0,0089 mol, nB = 4/(5 · 22,4) = 0,0357 mol, 
a stężenia początkowe: 
C0,A = 0,0089 mol/dm3, C0,A = 0,0357 mol/dm3. 
W stanie równowagi, na podstwie stechiometrii reakcji: 
[A] = 0,0089 – 0,5 · 0,004 = 0,0069 mol/dm3, 
[B] = 0,0357 – 0,004 = 0,0317 mol/dm3. 
[C] = 0,004 mol/dm3. 
Zatem K = [C]2/([A]·[B]2) = 2,31 

2 2 

9. 

Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest 
C6H5COOH. Spośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest 
C6H5COO-

. W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym mocniejsza 
jest sprzężona z nim zasada. 

1 1 

10. 1. – F, 2. – F, 3. – P 1 1 

11. HCl, NH4Cl, KCl, NaNO2, KOH  1 1 

12. 

- Wnioskujemy, że w czasie reakcji układ oddaje energię do otoczenia, ponieważ 
zgodnie z regułą przekory wydajność reakcji maleje ze wzrostem temperatury.  

- Reakcja jest egzoenergetyczna (lub egzotermiczna), ponieważ zgodnie z regułą 
przekory wydajność reakcji maleje ze wzrostem temperatury.  

- Wnioskujemy, że w czasie reakcji układ oddaje energię do otoczenia, ponieważ 
wraz ze wzrostem temperatury maleje procent objętości produktu w mieszaninie. 

1 1 

13. 

- W równaniu stechiometrycznym opisanej reakcji łączna liczba moli (gazowych) 
substratów jest większa od liczby moli (gazowego) produktu, ponieważ zgodnie  
z regułą przekory wydajność reakcji wzrasta ze wzrostem ciśnienia.  

- Wnioskujemy, że w opisanej reakcji łączna liczba moli substratów jest większa od 
liczby moli produktu, ponieważ wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie procent 
objętości produktu  w mieszaninie. 

1 1 

14. C 1 1 

15. 

15.1 
1. HCl        2. Na2CO3         3. C6H5ONa 
Za odpowiedź, w której zdający zamieni miejscami odczynniki 1. i 2., należy przyznać 1 pkt.  
Za odpowiedź, w której zdający wybierze Ca(OH)2  – nawet jako dodatkowy odczynnik – 
należy przyznać 0 pkt. 

15.2       
Kolba: wydziela się gaz. lub Widoczne są pęcherzyki gazu. lub Roztwór się pieni.  
Probówka: Zmętnienie zawartości probówki. lub Powstaje zawiesina. lub Roztwór 
staje się mleczny. lub Następuje rozwarstwienie cieczy. lub Tworzą się dwie warstwy 
cieczy. lub Pojawia się (charakterystyczny) zapach. 
15.3 
Równanie reakcji zachodzącej w kolbie: 

CO3
2− +2H+ →CO2 +H2O  lub CO3

2− +2H3O+ → CO2 + 3H2O lub z zapisem CO2 · H2O  

Równanie reakcji zachodzącej w probówce: 
C6H5O– + CO2 + H2O → C6H5OH + HCO3

− lub 
2C6H5O– + CO2 + H2O → 2C6H5OH + CO3

2− lub z zapisem CO2·H2O  
Ponieważ zadanie dotyczy właściwości kwasu węglowego, wyjątkowo zdający nie traci 
punktu za użycie zapisu: H2CO3 zamiast CO2 + H2O. 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 

4 
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Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

16. 
Probówka I: HPO4

2− + H2O ⇄ H2PO4
− + OH−                                                   

Probówka II:HSO4
− + H2O  ⇄ H3O+ + SO4

2− 
1 1 

17. wskaźnik III   1 1 

18. 

W opisanym doświadczeniu odczyn roztworu w punkcie równoważnikowym jest 
zasadowy. 
W wyniku reakcji jonów octanowych z cząsteczkami wody wzrasta stężenie jonów 
wodorotlenkowych. lub Zachodzi dysocjacja zasadowa jonu octanowego. lub  Kwas 
octowy jest słabym kwasem, a sprzężona z nim zasada (jon octanowy) ulega reakcji  
z wodą. lub CH3COO− + H2O  ⇄ CH3COOH  + OH− lub Ponieważ zachodzi reakcja 
hydrolizy soli (octanu sodu). lub Ponieważ (w punkcie równoważnikowym) obecne 
są niezdysocjowane cząsteczki kwasu i jest nadmiar jonów OH–. 
Za uzasadnienie, w którym zdający odwoła się jedynie do informacji: o pH=9 albo  o 
powstawaniu soli mocnej zasady i słabego kwasu, należy przyznać 0 punktów.  

1 1 

19. Na+
 1 1 

20. 1. – P, 2. – P, 3. – F 1 1 

21. 1. – P, 2. – P, 3. – P  1 1 

22. 
HPO4

2−  +  H3O+  ⇄  H2PO4
−  +  H2O  

H2PO4
−  +  OH−  ⇄  HPO4

2−  +  H2O  
1 1 

23. 

23.1 
Hf, Tl, Mo, Tc  
23.2 
Najsilniejszy utleniacz: Tc4+      Najsłabszy utleniacz: Hf 4+  

1 
 

1 
2 

24. 

24.1 
odparowanie pod wyciągiem 
 
24.2 
2 Al + 6 H+ → 2 Al3+ + 3 H2 lub 2 Al + 6 H3O+ → 2 Al3+ + 3 H2 + 6 H2O 

1 
 
 

1 
2 

25. 

25.1 
Metal, którego jony zidentyfikowano podczas opisanego doświadczenia to (Al / Mg 
/ Zn). 
Uzasadnienie wyboru, np.: 
Mg(OH)2 jako jedyny nie reaguje z NaOH. lub Powstały w reakcji Mg2+ + 2OH– → 
Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu nie jest amfoteryczny i dlatego nie reaguje z 
nadmiarem NaOH. Natomiast wodorotlenki cynku i glinu to związki amfoteryczne. 
lub Mg(OH)2 ma charakter zasadowy. 
Uwagi: 

• Uzasadnienie, w którym zdający odwoła się do możliwości tworzenia kompleksów 
z jonami OH– przez cynk i glin lub do braku takiej możliwości w przypadku 
magnezu, należy uznać za poprawne. 

• Stwierdzenie, że magnez nie jest pierwiastkiem amfoterycznym, jest odpowiedzią 
niewystarczającą. 

• Odwołanie się do reakcji metali z jonami OH– jest błędne. 
1 p. – za poprawne podkreślenie symbolu metalu i poprawne uzasadnienie wyboru 
odwołujące się do właściwości wodorotlenku magnezu lub do właściwości wodorotlenku 
glinu i wodorotlenku cynku. 
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi. 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

25.2  
• równanie reakcji, w wyniku której w probówce III wytrącił się biały osad: 
Al3+ + 3 NH3 ⋅ H2O → Al(OH)3↓ + 3 NH4

+ 
lub Al3+ + 3 NH3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 NH4

+ 
lub Al3+ + 3 OH– → Al(OH)3↓ 
• równanie reakcji, w wyniku której nastąpiło roztworzenie białego osadu w 
probówce I: 
Zn(OH)2 + 4 NH3 · H2O → [Zn(NH3)4]2+ + 2 OH− + 4 H2O  
lub Zn(OH)2 + 4 NH3 → [Zn(NH3)4]2+ + 2 OH−  
Uwaga: Brak nawiasu kwadratowego we wzorze jonu kompleksowego nie 
powoduje utraty punktu. 
2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej dwóch równań reakcji. 
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej jednego równania reakcji. 
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki 
stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi. 

 
1 
 
 
 

1 
 
 

26. 
Równanie reakcji: Ni2+ + 2 OH− → Ni(OH)2  
Charakter chemiczny wodorotlenku niklu(II): zasadowy  

1 1 

27. 

Równanie procesu redukcji:  
ClO- + H2O + 2 e− → Cl-  +  2 OH− lub ClO- + 2 H+ + 2 e− → Cl- + H2O  
Równanie procesu utleniania:  
Ni(OH)2 + OH− → Ni(OH)3  + e−   lub  
Ni(OH)2 + H2O → Ni(OH)3  + H+ 

+ e− (| x 2) lub  
Ni(OH)2 + 2 H2O  → Ni(OH)3  + H3O+  + e− (| x 2)  
Stosunek molowy nreduktora : nutleniacza = 2 : 1   lub   2  
Uwaga! Równanie procesu utleniania prowadzącego do powstania NiO(OH) należy uznać 
za poprawne.  

1 
 

1 

2 

28. 

Zawartość probówki 

przed doświadczeniem  po reakcji I  po reakcji II  

zielony roztwór  
zielonkawa lub zielona 

zawiesina (osad) 
czarnobrunatna 

zawiesina (osad)  
 

1 1 

29. butanon i pentanal 1 1 

30. 
Numer, którym oznaczono wzór wybranego związku: III.  
Wzór węglowodoru, który poddany ozonolizie utworzył 2 etanal jako jedyny produkt: 
CH3CH=CHCH3. 

1 1 

31. 

31.1 ubichinol + 2 H2O → ubichinon + 2 H3O+ + 2e− 
 
31.2 

lub  
 

1 
 

1 

2 

32. …. zgodnie …. elektrofilowa … niezgodna  …. rodnik drugorzędowy. 1 1 

33. 
 

1 1 
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Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

34. 

 

1 1 

35. 

 

1 1 

36. 

Atom węgla 
W 

cykloheksanonie 
W 

cykloheksanolu 
W kwasie 

adypinowym 

a b c 

Stopień 
utlenienia 

II 0 III 

Typ hybrydyzacji sp2 sp3 sp2 
 

2 2 

37. Przemiana I: 6 (moli elektronów)       Przemiana II: 8 (moli elektronów) 1 1 

38. 

 
- Nie, ponieważ kwas octowy nie ma właściwości redukujących.  
- Użycie kwasu etanowego (octowego) zamiast kwasu metanowego (mrówkowego) 
nie spowoduje opisanego przebiegu reakcji, ponieważ (w opisanych warunkach) 
kwas octowy nie ulega utlenieniu. 

2 2 

39. 

 

1 1 

40. 

40.1 
Naczynie I: skrobia; Naczynie II: albumina; Naczynie III: fruktoza; Naczynie IV: 
glukoza 
40.2 
denaturacja lub ścięcie białka lub nieodwracalna koagulacja 

1 
 
 

1 
2 

41. 2 i 5 1 1 

42. 

 

1 1 
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Nr zad. Przewidywany model odpowiedzi 

Punktacja 

za 
czynność 

sumaryczna 

43. 

 
Cząsteczka nie jest chiralna – ma płaszczyznę symetrii. 

1 1 

44. 

 

2 2 

45. 

Czy po dodaniu do probówek z wodnymi roztworami glukozy  i fruktozy 
zalkalizowanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II),  a następnie wymieszaniu i 
ogrzaniu zawartości każdej probówki zaobserwowano różne objawy reakcji? – NIE 
Uzasadnienie: W warunkach doświadczenie fruktoza ulega izomeryzacji, w wyniku 
której tworzą się związki (m.in. glukoza), których cząsteczki mają grupę aldehydową 
i wykazują właściwości redukujące. 

1 1 

46. 1. P   2. P   3. F 1 1 

47. 

 

1 1 

48. 

 
Zdający może zapisać wzór produktu w formie liniowej, np.:  
CH2(OH)–CH(OH)–CH(OH)–CO–CO–COO–Na+ 

1 1 

 


