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Zadanie 1. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie stanu kwantowo-mechanicznego 

elektronów za pomoc! liczb kwantowych. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wpisanie do tabeli warto ci trzech liczb kwantowych 

opisuj!cych stan kwantowo-mechaniczny elektronów (4p
3
). 

Poprawna odpowied":  

Liczby  

kwantowe 

G#ówna liczba 

kwantowa 

[n] 

Poboczna liczba 

kwantowa 

[l] 

Magnetyczna 

liczba kwantowa  

[m] 

Warto ci liczb 

kwantowych 4 1 –1 0 1 

 

b) 

Korzystanie z informacji 
Uzupe#nienie brakuj!cych danych na podstawie 

tekstu o tematyce chemicznej.  
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za identyfikacj$ pierwiastka i podanie jego symbolu oraz 

za zapisanie w formie skróconej konfiguracji elektronowej jego atomu w stanie 

podstawowym. 

Poprawna odpowied":  

Symbol pierwiastka: As 

Konfiguracja elektronowa: [Ar] 4s
2
3d

10
4p

3
 lub [Ar] 3d

10
4s

2
4p

3
   

 

Zadanie 2. 

Korzystanie z informacji 

Obliczenie masy izotopu promieniotwórczego 

po okre lonym czasie na podstawie jego okresu 

pó#trwania. 

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li w rozwi!zaniu zadania zastosowa# w#a ciw! metod$ 

(uwzgl$dniaj!c! pocz!tkow! zawarto % izotopu promieniotwórczego w próbce oraz zmian$ 

masy izotopu promieniotwórczego w czasie zale&no % mi$dzy danymi a szukan!) oraz 

wykona# obliczenia i poda# wynik z jednostk!. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li zastosowa# poprawn! metod$ rozwi!zania, ale pope#ni# b#!d 

rachunkowy lub dokona# niew#a ciwego zaokr!glenia wyniku, lub pomin!# jednostk$ przy 

ostatecznym wyniku liczbowym, lub poda# b#$dn! jednostk$ przy ostatecznym wyniku 

liczbowym. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li zastosowa# niepoprawn! metod$ rozwi!zania. 

Poprawne rozwi!zanie: 

Masa izotopu promieniotwórczego w próbce = 20 g   0,1 = 2 g 

15,9 lat to 3  1/2 

Masa izotopu promieniotwórczego po 3 1/2= 3

2g

2
 =  0,25 g 

Ca#kowita masa kobaltu zawartego w próbce: 20 g – 2 g + 0,25 g =  18,25 g 



Chemia – poziom rozszerzony 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 16

Zadanie 3. 

Korzystanie z informacji 
Uzupe#nienie brakuj!cych danych na podstawie 

równania reakcji chemicznej.  
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li uzupe#ni# tabel$, podaj!c liczby moli i masy reagentów. 

Poprawna odpowied":  

 SiO2 Mg Si MgO 

Liczba moli, mol 0,5 1 0,5 1 

Masa, g 30 24 14 40 

 

Zadanie 4. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Opisanie zachowania tlenków wybranych 

pierwiastków wobec wody, kwasów i zasad. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty za uzupe#nienie wzorami tlenków trzech kolumn tabeli. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li uzupe#ni# dwie kolumny tabeli. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów za wype#nienie jednej kolumny lub cz$ ciowe wype#nienie 

wszystkich kolumn. 

Poprawna odpowied":  

Tlenki reaguj!ce z 

mocnymi kwasami wod! mocnymi zasadami

Na2O, ZnO Na2O, P4O10, SO3 P4O10, ZnO, SO3 

 

Zadanie 5. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Okre lenie roli siarkowodoru i amoniaku 

w roztworach wodnych wed#ug teorii Brönsteda 

i zilustrowanie w#a ciwo ci tych substancji 

równaniami reakcji z wod!. 

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za okre lenie roli ka&dego gazu i zapisanie równania reakcji 

tego zwi!zku z wod!. 

Poprawne odpowiedzi:  

Wzór 

zwi!zku 
Rola 

zwi!zku 
Równanie reakcji 

H2S kwas H2S + H2O   HS
–
 + H3O

+
 

NH3 zasada NH3 + H2O   NH4
+
 + OH

–
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Zadanie 6. 

a) 

Tworzenie informacji 

Zaprojektowanie do wiadczenia – wybór 

odczynników umo&liwiaj!cych wykazanie 

charakteru chemicznego wodorotlenku chromu(III).  

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wybór odczynników i uzupe#nienie schematu do wiadczenia. 

Poprawna odpowied":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Tworzenie informacji 

Sformu#owanie spostrze&e', jakich mo&na dokona% 

w czasie do wiadczenia przedstawionego w formie 

schematu.  

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie spostrze&e', które umo&liwi! wykazanie 

amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III). 

Przyk#ady poprawnej odpowiedzi:  

!" W obu probówkach osad wodorotlenku chromu(III) rozpu ci# si$. 

!" W obu probówkach powsta#y klarowne roztwory. 

Zdaj!cy otrzymuje punkt za opis spostrze"e# pod warunkiem udzielenia poprawnej 

odpowiedzi w cz$%ci a) zadania. 

 

c) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Zapisanie równa' reakcji  wiadcz!cych 

o amfoterycznym charakterze wodorotlenku 

chromu(III) z uwzgl$dnieniem tworzenia 

hydroksokompleksu. 

0–2 

 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za zapisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji 

wodorotlenku chromu(III) z kwasem solnym i równania reakcji wodorotlenku chromu(III) 

z roztworem wodorotlenku sodu.  

Poprawne odpowiedzi:  

Probówka I: Cr(OH)3 + 3H
+
 ( Cr

3+
 + 3H2O 

Probówka II: Cr(OH)3 + 3OH
–
 ( [Cr(OH)6]

3–
 

Zdaj!cy otrzymuje punkty, je%li kolejno%& równa# reakcji odpowiada kolejno%ci wpisanych 

odczynników w schemacie do%wiadczenia. 

 

I 

  HCl(aq) 

Cr(OH)3(osad) 

II

NaOH(aq) 

 Cr(OH)3(osad) 
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Zadanie 7. 

Tworzenie informacji Dokonanie uogólnienia i sformu#owanie wniosku. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li okre li# zale&no % pomi$dzy warto ciami stopni utlenienia 

chromu i manganu w tlenkach a charakterem chemicznym tlenków tych pierwiastków. 

Przyk#ady poprawnej odpowiedzi: 

!" Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia chromu i manganu charakter chemiczny tlenków 

zmienia si$ z zasadowego poprzez amfoteryczny na kwasowy. 

!" Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia tych pierwiastków wzrasta charakter kwasowy 

ich tlenków. 
 

Zadanie 8. 

Korzystanie z informacji 
Zastosowanie prawa Hessa do obliczenia efektów 

energetycznych przemian. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li w rozwi!zaniu zadania zastosowa# w#a ciw! metod$ 

(wynikaj!c! z prawa Hessa zale&no % pomi$dzy danymi a szukan!) oraz wykona# obliczenia 

i poda# wynik z jednostk!. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li zastosowa# poprawn! metod$ rozwi!zania, ale pope#ni# b#!d 

rachunkowy lub dokona# niew#a ciwego zaokr!glenia wyniku, lub pomin!# jednostk$ przy 

ostatecznym wyniku liczbowym, lub poda# b#$dn! jednostk$ przy ostatecznym wyniku 

liczbowym. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li zastosowa# niepoprawn! metod$ rozwi!zania. 

Poprawne rozwi!zanie: 

Wyra&enie standardowej entalpii reakcji o#H  za pomoc! standardowych entalpii tworzenia: 

Al2O3 (korund)   2Al (s) + 
3

2
O2 (g)                               – (1 mol · o

1#H ) 

3SO3(g)   3S(rombowa) + 
9

2
 O2 (g)                                – (3 mole · o

2#H ) 

2Al (s) + 3S(rombowa) + 6O2 (g)   Al2(SO4)3 (krystaliczny)  + (1 mol · o

3#H ) 

o#H = o

3#H  – o

1#H  – o

23#H   

Obliczenie entalpii reakcji: 

)H
o
 = (–3437,4 +1671 + 1186,5) kJ = –579,9 kJ 

 

Zadanie 9. 

Tworzenie informacji 

Okre lenie wp#ywu zmiany st$&enia reagenta oraz 

ogrzania uk#adu b$d!cego w stanie równowagi 

na wydajno % reakcji.  

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li uzupe#ni# zdania, okre laj!c wp#yw dwóch czynników 

na wydajno % reakcji tworzenia SO2. 

Poprawna odpowied": 

a) Wydajno % reakcji zmaleje. 

b) Wydajno % reakcji wzro nie. 
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Zadanie 10. 

Tworzenie informacji 

Wyja nienie wp#ywu st$&enia roztworu kwasu 

azotowego(V) na rodzaj produktów reakcji tego kwasu 

z miedzi!.   

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty za uzupe#nienie obu zda' – 1 punkt za identyfikacj$ roztworów 

A i B oraz 1 punkt za identyfikacj$ tlenków azotu. 

Poprawne odpowiedzi: 

Roztwór A to st$&ony kwas azotowy(V), a roztwór B to rozcie'czony kwas azotowy(V). 

Czerwonobrunatnym gazem, który powsta# w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze  NO2. 

W probówce II powsta# bezbarwny tlenek o wzorze NO. 

 

Zadanie 11. 

Korzystanie z informacji 
Sformu#owanie spostrze&e', jakich mo&na dokona% 

w czasie opisanego do wiadczenia.  
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za napisanie, co zaobserwowano w ka&dym etapie 

do wiadczenia. 

Poprawne odpowiedzi: 

Etap 1: Wytr!ca si$ jasnozielony osad. 

Etap 2: Osad zmienia zabarwienie na czerwonobrunatne lub osad ciemnieje. 

 

Zadanie 12. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Zapisanie równa' reakcji na podstawie s#ownego 

opisu do wiadczenia. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za napisanie ka&dego z równa' ilustruj!cych reakcje, które 

zachodz! podczas opisanego do wiadczenia. 

Poprawne odpowiedzi: 

Etap 1: Fe
2+

 + 2OH
–
 ( Fe(OH)2* 

Etap 2: 2Fe(OH)2 + H2O2 ( 2Fe(OH)3 

 

Zadanie 13. 

Korzystanie z informacji 
Wykonanie oblicze' dotycz!cych zat$&ania 

roztworów. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li w rozwi!zaniu zadania zastosowa# w#a ciw! metod$ 

(wynikaj!c! z definicji st$&enia procentowego zale&no % pomi$dzy danymi a szukan!) oraz 

wykona# obliczenia i poda# wynik w procentach masowych. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li zastosowa# poprawn! metod$ rozwi!zania, ale pope#ni# b#!d 

rachunkowy lub dokona# niew#a ciwego zaokr!glenia wyniku, lub pomin!# jednostk$ przy 

ostatecznym wyniku liczbowym, lub poda# b#$dn! jednostk$ przy ostatecznym wyniku 

liczbowym. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li zastosowa# niepoprawn! metod$ rozwi!zania. 
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Poprawne rozwi!zanie: 

Masa NaCl w 400 g roztworu 20% = 
400 g 20%

100%

 
 = 80 g 

Masa roztworu I  = 400 g – 22 g = 378 g 

Masa NaCl w roztworze I  = 80 g – 22 g = 58 g 

Obliczenie st$&enia roztworu I: cp = 
58 g

378 g
 · 100% = 15,34% 

 

Zadanie 14. 

Korzystanie z informacji 

Zanalizowanie schematów do wiadcze' 

przedstawiaj!cych badanie zachowania metali 

w roztworach soli. 

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wybór i zapisanie numerów probówek, w których 

zaobserwowano objawy reakcji. 

Poprawna odpowied":  

Probówki: I, III i IV 

 

Zadanie 15. 

a) 

Korzystanie z informacji 

Zaprojektowanie reakcji str!cania osadu 

na podstawie danych zawartych w tablicy 

rozpuszczalno ci. 

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wybór odczynnika umo&liwiaj!cego usuni$cie jonów Ba
2+

 

z roztworu oraz za uzasadnienie tego wyboru. 

Przyk#ady poprawnej odpowiedzi: 

Odczynnik: Na2SO4   

Uzasadnienie:  

!" Jony siarczanowe(VI) powsta#e w wyniku dysocjacji Na2SO4 tworz! nierozpuszczalny 

osad wy#!cznie z jonami Ba
2+

. 

!" Aniony pozosta#ych soli tworz! nierozpuszczalne osady zarówno z jonami Ba
2+

, 

jak i Mg
2+

. 

 

b) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ilustrowanie przebiegu reakcji wytr!cania osadu 

za pomoc! równania reakcji. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji 

wytr!cania siarczanu(VI) baru.  

Poprawna odpowied":  

Ba
2+

 + SO4
2–

 ( Ba 2
4SO $ * 
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Zadanie 16. 

Korzystanie z informacji Obliczenie pH wodnego roztworu s#abego kwasu. 0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li w rozwi!zaniu zadania zastosowa# w#a ciw! metod$ 

(wynikaj!c! z definicji stopnia dysocjacji oraz pH zale&no % pomi$dzy danymi a szukan!) 

oraz wykona# obliczenia i poda# wynik. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li zastosowa# poprawn! metod$ rozwi!zania, ale pope#ni# b#!d 

rachunkowy. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li zastosowa# niepoprawn! metod$ rozwi!zania. 

Poprawne rozwi!zanie: 

Zale&no % pH roztworu od st$&enia kwasu i stopnia dysocjacji: 

cH
+
= c0  · %    

pH = –log cH
+
 = –log  c0  · %   

Obliczenie pH: 

%  = 5% = 0,05            pH = –log 0,2 · 0,05 = –log 10
–2

 = 2 

 

Zadanie 17. 

Korzystanie z informacji Przewidywanie odczynu wodnych roztworów soli. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie odczynów trzech wodnych roztworów soli. 

Poprawna odpowied":  

Probówka I (NaNO2): odczyn zasadowy 

Probówka II (NaCl): odczyn oboj$tny 

Probówka III (NH4Cl): odczyn kwasowy 

 

Zadanie 18. 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie utleniacza i reduktora. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie roli nadtlenku wodoru w reakcjach zilustrowanych 

równaniami i uzupe#nienie zda'. 

Poprawna odpowied":   

W reakcji 1 nadtlenek wodoru pe#ni rol$ reduktora. 

W reakcji 2 nadtlenek wodoru pe#ni rol$ utleniacza. 

 

Zadanie 19. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Zastosowanie zasady bilansu elektronowego 

do uzgadniania równania reakcji zapisanego 

w formie jonowej.   

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za przedstawienie bilansu elektronowego i 1 punkt za napisanie 

równania reakcji. 

Poprawne odpowiedzi: 

Bilans elektronowy:  

Fe2O3 + 10 OH $ ( 2 2
4FeO $ + 5H2O + 6e

–
    

Cl2 + 2e
–
 ( 2Cl $  / (· 3) 

Równanie reakcji: Fe2O3 + 3 Cl2  + 10 OH $  ( 2 2
4FeO $  + 6 Cl $  + 5 H2O 



Chemia – poziom rozszerzony 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 22

Zadanie 20. 

Korzystanie z informacji 

Dokonanie selekcji i analizy informacji dotycz!cych 

produktów elektrolizy wodnych roztworów 

elektrolitów. 

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li na podstawie informacji rozpozna# i wpisa# do tabeli wzory 

czterech elektrolitów. 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li na podstawie informacji rozpozna# i wpisa# do tabeli wzory 

trzech elektrolitów. 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li na podstawie informacji rozpozna# i wpisa# do tabeli 

wzory dwóch elektrolitów. 

Poprawne odpowiedzi:  

Nr 

elektrolitu I II III IV 

Wzór 

elektrolitu NaCl NaOH H2SO4 Na2SO4 

 

Zadanie 21. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Przedstawienie przebiegu elektrolizy wodnych 

roztworów elektrolitów w formie równa' reakcji 

elektrodowych. 

0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie równania reakcji przebiegaj!cej na katodzie i 1 punkt 

za zapisanie równania reakcji przebiegaj!cej na anodzie podczas elektrolizy wodnego 

roztworu NaOH. 

Poprawne odpowiedzi: 

Równanie reakcji przebiegaj!cej na katodzie: 2H2O + 2e
–
 ( H2& + 2OH

–
 

Równanie reakcji przebiegaj!cej na anodzie: 4OH
–
 ( O2& + 2H2O + 4e

–
 

 

Zadanie 22. 

a) 

Korzystanie z informacji 
Zanalizowanie równania reakcji zachodz!cej 

w ogniwie. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie schematu ogniwa. 

Poprawna odpowied":  

Zn | Zn
2+ 

|| Ag
+
 | Ag 

 

b) 

Korzystanie z informacji Obliczenie SEM ogniwa. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za obliczenie SEM ogniwa i zapisanie wyniku z jednostk!. 

Poprawna odpowied":  

SEM = E
0

Ag / Ag'  – E
0 2Zn / Zn '  = 0,80 V – (–0,76 V) = 1,56 V 
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Zadanie 23. 

a) 

Tworzenie informacji 

Zaprojektowanie do wiadczenia – wybór 

odczynników umo&liwiaj!cych otrzymanie soli 

manganu(II). 

0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wybór i zapisanie nazw lub wzorów odczynników 

umo&liwiaj!cych przeprowadzenie redukcji jonów manganianowych(VII) do jonów 

manganu(II).  

Poprawna odpowied": 

Roztwory manganianu(VII) potasu, kwasu siarkowego(VI) i siarczanu(IV) sodu lub roztwory 

KMnO4, H2SO4 i Na2SO3. 

 

b) 

Tworzenie informacji 
Sformu#owanie spostrze&e', jakich mo&na dokona% 

w czasie do wiadczenia. 
0–1 

 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za opisanie, co zaobserwowano podczas do wiadczenia. 

Poprawna odpowied": 

Fioletowy roztwór odbarwia si$ lub roztwór staje si$ bezbarwny. 

Zdaj!cy otrzymuje punkt za opis spostrze"e# pod warunkiem udzielenia poprawnej 

odpowiedzi w cz$%ci a) zadania. 
 

Zadanie 24. 

Korzystanie z informacji 
Zastosowanie równania kinetycznego do obliczenia 

zmiany szybko ci reakcji. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje 2 punkty, je li w rozwi!zaniu zadania zastosowa# w#a ciw! metod$ 

(wynikaj!c! z równania kinetycznego zale&no % pomi$dzy pocz!tkow! i ko'cow! szybko ci! 

reakcji) oraz wykona# obliczenia i poda# odpowied". 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li zastosowa# poprawn! metod$ rozwi!zania, ale pope#ni# b#!d 

rachunkowy lub poda# b#$dn! odpowied". 

Zdaj!cy otrzymuje 0 punktów, je li zastosowa# niepoprawn! metod$ rozwi!zania. 

Przyk#adowe rozwi!zanie: 

Zale&no % pomi$dzy pocz!tkow! i ko'cow! szybko ci! reakcji: 

v = k · cA
2

 · cB   

v´ = k· (
1

2
cA) 

2 
· (

1

2
cB ) = k · 

1

4
 cA

2
 · 

1

2
cB = 

1

8
· k · cA

2
 · cB = 

1

8
v 

Odpowied": Szybko % reakcji zmaleje o miokrotnie. 
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Zadanie 25. 

a) 

Wiadomo ci i rozumienie 
Zapisanie równa' reakcji chemicznych na podstawie 

s#ownego opisu przemian. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za zapisanie ka&dego z dwóch równa' ilustruj!cych etapy 

procesu otrzymywania pent-2-enu z pent-1-enu oraz uwzgl$dnienie warunków reakcji 

drugiego etapu. 

Poprawne odpowiedzi:  

1.: CH3 CH CH2 CH2 CH3

Cl

CH2 CH CH2 CH2 CH3
+ ClH

 

2.: CH3 CH CH2 CH2 CH3

Cl

KOH+
alkohol

temperatura

CH3 CH CH CH2 CH3
+ + OH2KCl

 

b) 

Tworzenie informacji Uogólnienie i sformu#owanie wniosku. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt, je li uzupe#ni# zdanie, formu#uj!c regu#$ dotycz!c! przebiegu 

reakcji eliminacji. 

Poprawna odpowied": 

G#ównym produktem eliminacji cz!steczki HCl z monochloropochodnej jest zwi!zek, 

który powstaje w wyniku oderwania atomu wodoru od atomu w$gla po#!czonego z mniejsz! 

liczb! atomów wodoru. 

 

Zadanie 26. 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznanie wi!za' typu (  i typu ) .   0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie liczby wi!za' (  i liczby wi!za' )  w cz!steczce 

w$glowodoru o podanym wzorze. 

Poprawna odpowied":  

Liczba wi!za' ( : 12  

Liczba wi!za' ) :   2 

 

Zadanie 27. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Narysowanie wzorów izomerów estru kwasu 

karboksylowego. 
0–2 

Zdaj!cy otrzymuje po 1 punkcie za zapisanie w tabeli jednego wzoru estru oraz jednego 

wzoru kwasu b$d!cych izomerami octanu etylu. 

Przyk#ady poprawnych odpowiedzi: 

Wzór estru: Wzór kwasu: 

CH3
CH2 COO CH3 CH3 CH2

CH2 COOH
 

HCOO CH2 CH2 CH3 

CH3
CH COOH

CH3  
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Zadanie 28. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Zapisanie równania reakcji otrzymywania propenalu 

na podstawie s#ownego opisu przemiany. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie równania reakcji otrzymywania propenalu w wyniku 

dehydratacji glicerolu. 

Poprawna odpowied": 

CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

CH

CH2

CHO

+ OH2
2

 
 

Zadanie 29. 

Wiadomo ci i rozumienie Stosowanie poprawnej nomenklatury alkoholi. 0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie nazw systematycznych dwóch alkoholi o podanych 

wzorach pó#strukturalnych. 

Poprawna odpowied": 

Nazwa zwi!zku III:    3–metylobutan–2–ol    

Nazwa zwi!zku IV:    3–metylobutan–1–ol    

 

Zadanie 30. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozpoznanie rz$dowo ci atomów w$gla i okre lenie 

rz$dowo ci alkoholi.   
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie rz$dowo ci trzech alkoholi o podanych wzorach 

pó#strukturalnych. 

Poprawna odpowied": 

Rz$dowo % alkoholu I:    pierwszorz$dowy    

Rz$dowo % alkoholu II:   trzeciorz$dowy    

Rz$dowo % alkoholu III:  drugorz$dowy 

 

Zadanie 31. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si$ rozumieniem poj$% zwi!zanych 

z izomeri! optyczn!. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie zwi!zku, który mo&e wyst$powa% w postaci 

enancjomerów i zapisanie numeru oznaczaj!cego jego wzór. 

Poprawna odpowied":  

Zwi!zek III 
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Zadanie 32. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Zapisanie równania reakcji ilustruj!cego 

w#a ciwo ci alkoholi pierwszorz$dowych. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie równania reakcji utleniania alkoholu o podanym 

wzorze za pomoc! tlenku miedzi(II). 

Poprawna odpowied": 

 

CH
3

OHCH
3

C

CH
3

CH
2 +  CuO

   

+ Cu + H2O

CH
3

CH
3

C

CH
3

CHO

 
 

Zadanie 33. 

a) 

Tworzenie informacji 
Wyja nienie zwi!zku mi$dzy reakcjami, którym ulegaj! 

substancje, a budow! ich cz!steczek. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie na podstawie budowy cz!steczek, dlaczego 

w pierwszym etapie do wiadczenia w probówce III nie zasz#a reakcja chemiczna. 

Przyk#ady poprawnej odpowiedzi: 

!" Zawiesina Cu(OH)2 rozpuszcza si$ w roztworze zwi!zku, w którego cz!steczce jest 

kilka grup hydroksylowych, a w cz!steczce etanolu jest tylko jedna grupa 

hydroksylowa. 

!" Etanol jest alkoholem monohydroksylowym, a w cz!steczkach pozosta#ych zwi!zków 

jest wi$cej grup hydroksylowych po#o&onych przy s!siednich atomach w$gla. 

b) 

Korzystanie z informacji 
Sformu#owanie obserwacji na podstawie analizy 

schematu do wiadczenia. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za opisanie zmian, jakie zaobserwowano w probówkach I, II i IV 

podczas pierwszego etapu do wiadczenia. 

Poprawna odpowied":  

1. Zawiesina Cu(OH)2 rozpu ci#a si$. 

2. Powsta# roztwór o barwie szafirowej. 

 

Zadanie 34. 

Tworzenie informacji 
Rozpoznanie typu pochodnej na podstawie opisu 

reakcji identyfikacyjnych. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie numeru probówki, w której w drugim etapie 

do wiadczenia powsta# ceglastoczerwony osad Cu2O. 

Poprawna odpowied":  

Osad powsta# w probówce I. 
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Zadanie 35. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Zapisanie równania reakcji, jakiej ulegaj! 

hydroksykwasy. 
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie równania reakcji kwasu mlekowego z wodnym 

roztworem wodorotlenku sodu. 

Poprawna odpowied": 

++CH3 CH COOH

OH

NaOH CH3 CH

OH

COONa OH2

 
 

Zadanie 36. 

Tworzenie informacji 
Okre lenie produktów powstaj!cych w reakcji 

hydrolizy zwi!zku organicznego.  
0–1 

Zdaj!cy otrzymuje 1 punkt za zapisanie wzorów wszystkich produktów zasadowej hydrolizy 

t#uszczu o podanym wzorze. 

Poprawna odpowied": 

 
CH2

CH

CH2

OH

OH

OH

C17H33COONaC15H31COONa

 


