
1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, 
tak aby zdania były prawdziwe. 

Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej 
substancji zabarwi oranż metylowy na kolor C/D. Tlenek fosforu (V) jest tlenkiem 
E/F. W reakcji tlenku niemetalu z wodą nie można otrzymać G/H. 

    A. kwas             B. zasada          C. czerwony          D. żółty 
    E. zasadowym    F. kwasowym    G. kwasu siarkowego(VI)   H. kwasu solnego 
 

2. (2pkt) Ułóż schemat otrzymywania kwasu siarkowego (VI), wpisując  
w miejsce kropek symbole i wzory substancji wybrane spośród podanych 
poniżej. 

                SO2,  H2SO4,  S,  SO3,  H2SO3 
 
                ……….    →  ………..    →  ………..   →   ………..    
 
3. (2pkt) Wybierz poprawną nazwę kwasu stosowanego w akumulatorach 

samochodowych, a następnie oceń poprawność informacji na temat tego 
kwasu 1 - 4, zaznaczając odpowiedź TAK lub NIE. 

 
A. kwas siarkowodorowy  B. kwas siarkowy (IV)   C. kwas siarkowy (VI) 

 
1. Kwas ten jest gęstą, oleistą cieczą.  TAK/NIE 
2. Jego stężony roztwór ma gęstość mniejszą od gęstości wody. TAK/NIE 
3. Jego stężony roztwór zwęgla papier, tkaninę, drewno. TAK/NIE 
4. Jego stężony roztwór można rozcieńczać, wlewając do niego wodę. TAK/NIE. 
 

4. (1pkt) Uczeń wlał do cylindra 5 cm3 stężonego H2SO4 i pozostawił  
w pracowni chemicznej na kilka dni. Co zaobserwował uczeń po tym 
czasie? 

1. Objętość i masa 
substancji  
w cylindrze  
zmalała, 

 
 
 
 
ponieważ 

 
A. H2SO4 to kwas lotny  
i wyparował 

2. Objętość i masa 
substancji  
w cylindrze  
wzrosła, 

B. H2SO4 to kwas 
higroskopijny i wchłonął 
parę wodną z powietrza 

 
5. (2pkt) Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród  
A - H, tak aby informacje o tlenku siarki (IV) i kwasie siarkowym (IV) były 
prawdziwe. 

 



Tlenek siarki (IV) i kwas siarkowy (IV) mają właściwości bakteriobójcze, 
grzybobójcze i owadobójcze. Wykorzystuje się je m.in. do dezynfekcji. Aby stężenie 
tlenku siarki (IV) w pomieszczeniu o wymiarach 5m x 4m x 3m wynosiło 4g/cm3, 
należy rozpylić A/B tego związku. Tlenek siarki (IV) dobrze rozpuszcza się  
w wodzie i tworzy kwas siarkowy (IV) o wzorze C/D. Kwas siarkowy (IV) jest 
kwasem E/F, dlatego G/H, odparowując wodę, otrzymać roztwór bardziej stężony.  
 
A. 240g            B. 120g                  C. H2SO4        D. H2SO3 
E. trwałym     F. nietrwałym       G. można        H. nie można 
 
6. (2pkt) Przyporządkuj nazwom kwasów 1-4 ich charakterystyczne właściwości 
A-D oraz wzory sumaryczne E - H. Zaznacz właściwie miejsca w tabeli. 

 

Nazwa Właściwości Wzór sumaryczny 

1. Kwas azotowy (V) A, B, C, D E, F, G, H 

2. Kwas siarkowy (VI) A, B, C, D E, F, G, H 

3. Kwas fosforowy (V) A, B, C, D E, F, G, H 

4. Kwas solny A, B, C, D E, F, G, H 

 
A. Ciecz gęsta, oleista, bez zapachu, zwęgla substancje organiczne 
B. Ciało stałe, krystaliczne dobrze rozpuszcza się w wodzie 
C. Ciecz bezbarwna o charakterystycznym zapachu, powoduje żółknięcie substancji 
zawierające białko 
D. Ciecz bezbarwna, stężony roztwór "dymi" po otwarciu butelki, występuje w soku 
żołądkowym człowieka 
E. HCl       F. H2SO4         G. HNO3       H. H3PO4 

 
7. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak 
aby informacje były prawdziwe. 
Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku wapnia powstaje A/B. Roztwór tej substancji 
zabarwi papierek uniwersalny na kolor C/D. Tlenek wapnia to tlenek E/F. 
Wodorotlenek miedzi (II) G/H w reakcji tlenku miedzi (II) z wodą. 
A. kwas           B. zasada        C. czerwony       D. zielony 
E. zasadowy     F. kwasowy     G. powstanie      H. nie powstanie 
 



8. (1pkt) Skala pH służy do określania odczynu roztworu. Uzupełnij tabelkę, 
wstawiając w kratki znak >,< lub =. 
 

odczyn roztworu 1. kwasowy 2. obojętny 3. zasadowy 

porównanie 
liczby kationów  

i anionów  
w roztworze 

H+ .... OH- H+ .... OH- H+ .... OH- 

 
9. (2pkt) Oceń, czy poprawnie podano odczyn roztworów w punktach 1-3. 
Zaznacz właściwą odpowiedź. 
1. Wartość pH soku żołądkowego wynosi od 1 do 3. Sok żołądkowy ma odczyn 
kwasowy. TAK/NIE 
2. Wartość pH mydła wynosi od 9 do 10. Mydło ma odczyn obojętny. TAK/NIE 
3. Wartość pH proszku do pieczenia wynosi od 9 do 10. Proszek do pieczenia ma 
odczyn zasadowy. TAK/NIE 
 
10. (2pkt) Uczeń spalił kawałek drewna, a otrzymany popiół zalał wodą i dobrze 
wymieszał. Następnie roztwór przesączył. Woda po przesączeniu w dotyku była 
śliska i zabarwiła papierek uniwersalny na kolor niebieski. Zaznacz poprawne 
odpowiedzi 1-3 dotyczące opisu powyżej. 
1. Czy wszystkie składniki popiołu są nierozpuszczalne w wodzie? TAK/NIE 
2. O czym świadczy zmiana barwy papierka uniwersalnego?  
powstał kwas/powstała zasada 
3. Jaka jest wartość pH przesączu? większa niż 7/mniejsza niż 7 
 
11. (1pkt) Zaznacz poprawne dokończenie poniższej informacji. Do roztworu 
wodorotlenku sodu uczeń dodał kilka kropel fenoloftaleiny, a następnie małymi 
porcjami dodawał kwas solny, aż do zaniku malinowego zabarwienia. 
Otrzymany roztwór odparował do sucha, a na szkiełku 
zegarkowym po odparowaniu 
A. powstał osad wodorotlenku sodu 
B. powstał osad chlorku sodu 
C. nic nie powstało 
 
12. (1pkt) Zaznacz nazwę soli o wzorze Na2SO4  
A. siarczek sodu      B. siarczan (IV) sodu      C. siarczan (VI) sodu 
 
13. (2pkt) Uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród 
A - H, tak aby informacje były prawdziwe. 
Soda kalcynowana Na2CO3 jest solą kwasu A/B oraz zasady C/D. Nazwa 



systematyczna brzmi E/F. W wysokiej temperaturze soda ulega rozkładowi na G/H. 
A. węglowego         B. solnego          C. potasowej       D. sodowej 
E. węglik sodu        F. węglan sodu   G. Na2O i CO2      H. 2Na i CO3 

 
14. (2pkt) kwasy, zasady i sole rozpuszczalne w wodzie ulegają dysocjacji 
jonowej. Przyporządkuj substancjom 1-3 rodzaje jonów A-D jakie powstaną 
podczas dysocjacji. Zaznacz właściwe miejsca obok w tabeli. 
 

 
 
       A. kationy wodoru 
       B. aniony wodorotlenkowe 
       C. kationy metalu 
       D. aniony reszt kwasowych 
 

 
15. (2pkt) Uczniowie przeprowadzili doświadczenie, w którym do probówek 
zawierających rozcieńczony kwas solny wrzucili: do pierwszej wiórki magnezu, 
do drugiej wiórki miedzi, do trzeciej kawałek cyny. Obserwacje uczniów 
zapisano pod rysunkami. Oceń poprawność wniosków, jakie uczniowie 
sformułowali po zakończeniu doświadczenia. Zaznacz P, jeżeli wniosek jest 
prawdziwy lub F, jeżeli jest fałszywy. 

 

rodzaj substancji rodzaj jonów 

1. kwasy A, B, C, D 

2. zasady A, B, C, D 

3. sole 
rozpuszczalne  

w wodzie 
A, B, C, D 



 
1. Metale różnią się aktywnością chemiczną.      P/F 
2. Aktywność metali w stosunku do wodoru rośnie w szeregu Mg, Sn, Cu.     P/F 
3. Magnez był mniej aktywny od cyny.    P/F 
4. Miedź jest mniej aktywna od wodoru.    P/F 
 
16. (3pkt) W dwóch probówkach umieszczono tlenki metali; w pierwszej tlenek 
magnezu, a w drugiej tlenek miedzi (II). Do obu probówek dodano kwasu 
solnego i ogrzano je. Zaobserwowano powstawanie bezbarwnego roztworu  
w pierwszej probówce i niebieskiego roztworu w drugiej probówce.  
Na podstawie informacji zawartych w zadaniu 16 oraz opisu doświadczenia 
uzupełnij zdania 1-6, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - F w taki 
sposób, aby poniższe informacje były prawdziwe. 
 
1. Magnez A/B z kwasem solnym A. reaguje 
2. Miedź A/B z kwasem solnym. B. nie reaguje 
3. Tlenek magnezu A/B z kwasem solnym.  C. wszystkie 
4. Tlenek miedzi (II) A/B z kwasem solnym. D. nie wszystkie 
5. C/D metale reagują z kwasami, tworząc sól i wodór.  E. sól i wodór 
6. W reakcji tlenków metali z kwasami powstaje E/F. F. sól i woda 
 
 
17.  (2pkt) Na podstawie poniższego jonowego zapisu reakcji oceń prawdziwość 
zdań 1-3. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F jeżeli jest fałszywe. 

 
1. Jonowy zapis przedstawia reakcję zobojętniania.    P/F 
2. Kationy sodu połączyły się z anionami siarczanowymi (VI) i powstała sól.     P/F 
3. Aniony wodorotlenkowe połączyły się z kationami wodoru, tworząc cząsteczki 
wody.     P/F 
 
18. (2pkt) Przyporządkuj wzór soli 1-4 i przykład zastosowania tej soli A-D. 
Zaznacz poprawne odpowiedzi. 
 



 
 
A. W budownictwie oraz do     sporządzania 
bandaży chirurgicznych. 
B. Do przyprawiania potraw  
i konserwowania żywności. 
C. Do produkcji nawozów sztucznych, na 
przykład superfosfatu. 
D. Do produkcji szkła i papieru. 
 
 
 
 

Do zadań 20 - 23 wykorzystaj tablice rozpuszczalności wodorotlenków i soli. 
 
19. ( 1pkt) Do roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano roztwór 
wodorotlenku sodu. Oceń poprawność stwierdzeń 1-3. Zaznacz P, jeżeli 
informacja jest prawdziwa lub F jeżeli jest fałszywa. 
1. W postaci osadu wytrącił się siarczan (VI) sodu.    P/F 
2. Powstały osad jest osadem wodorotlenku miedzi (II).  P/F 
3. Oba związki: siarczan (VI) sodu i wodorotlenek miedzi (II) wytrąciły się w postaci 
osadu.   P/F 
 
20. ( 2pkt) Do roztworu azotanu (V) srebra (I) uczeń dodał chlorku sodu. 
Zaobserwował wytrącanie się białego osadu, który ściemniał po pewnym czasie.  
Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań 1-3 spośród zaproponowanych. 
 
1. Kationy srebra/sodu łączą się z anionami azotanowymi (V)/chlorkowymi, tworząc 
nierozpuszczalną w wodzie sól. 
2. Kationy srebra/sodu i aniony azotanowe (V)/chlorkowe pozostają w roztworze. 
3. Solą wytrąconą w postaci osadu jest chlorek srebra (I)/chlorek sodu/ azotan (V) 
srebra (I)/azotan (V) sodu. 
 
21. (2pkt) Zaznacz poprawne dokończenia zdań.  
Solą magnezu dobrze rozpuszczalną w wodzie jest: 
A. siarczek magnezu     B. węglan magnezu       C. fosforan (V) magnezu 
 
Sól tę można otrzymać w wyniku reakcji: 
A. kwasu siarkowego (VI) z magnezem 
B. tlenku siarki (IV) z tlenkiem magnezu 
C. siarki z magnezem 

Wzór soli Zastosowanie 

1. NaCl A, B, C, D 

2. Ca3(PO4)2 A, B, C, D 

3. CaSO4 A, B, C, D 

4. Na2CO3 A, B, C, D 



22. (2pkt) Rysunek przedstawia schemat doświadczenia przeprowadzonego na 
lekcji chemii. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi w punktach 1 – 4. 

 
1. Osad wytrącił się w probówce A / B / C 
2. Reakcja zobojętniania zaszła w probówce A / B / C  
3. Wodór wydzielił się w probówce A / B / C 
4. Wodny roztwór soli powstał w probówce A/ B / C 
 
 


