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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

Dysponowano 10,00% roztworem węglanu sodu oraz uwodnionym węglanem sodu 

o  wzorze Na2CO3 ∙ 10H2O zanieczyszczonym węglanem potasu. Ustalono, że 

zawartość procentowa zanieczyszczeń w hydracie wyrażona w procentach wagowych 

wynosi 20,00%. 

 

Oblicz, ile gramów roztworu o stężeniu 10,00% i ile gramów zanieczyszczonego 

hydratu należy zmieszać, aby otrzymać 100,00 g roztworu węglanu sodu 

o stężeniu 15,00%. 
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Zadanie 2.  

W trzech probówkach znajdują się w przypadkowej kolejności bezbarwne roztwory 

następujących soli: chlorku potasu, chlorku amonu oraz siarczanu(VI) sodu. 

 

Zadanie 2.1.  

Wybierz i podkreśl z listy poniżej wzór jednego odczynnika, który pozwoli ustalić 

zawartość wszystkich trzech probówek.  

 

NaCl(aq)         KOH(aq)        BaCl2(aq)       HNO3(rozcieńczony)       Ba(OH)2(aq)        AgNO3(aq) 

 
Zadanie 2.2.  

Uzupełnij tabelę wpisując obserwacje dla każdej z probówek po dodaniu 

odczynnika wybranego w zadaniu 2.1. lub zapisz, że nie zaobserwowano zmian.  

 

 Obserwacje po dodaniu wybranego odczynnika  

Probówka z roztworem KCl  

Probówka z roztworem NH4Cl  

Probówka z roztworem Na2SO4  

 

 

Zadanie 3.  

W oksokwasach fosforu wodór może być związany w postaci grup OH 

o właściwościach kwasowych lub łączony bezpośrednio z fosforem jako P – H.                       

W tym ostatnim przypadku właściwości kwasowych wodór nie wykazuje (…). 

 
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2014. 

 

Wiadomo, że kwas fosforowy(III) ma wzór H3PO3 i jest kwasem dwuprotonowym.  

 

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kwasu fosforowego(III). Zaznacz wolne pary 

elektronowe za pomocą kresek. 
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Zadanie 4.  

Przeprowadzono reakcję opisaną równaniem: 

 

Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2 H2O 

 

Do reakcji użyto 30 cm3 roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 0,05 mol/dm3 oraz 

nieznaną objętość kwasu solnego o stężeniu 0,15 mol/dm3. Wartość pH otrzymanego 

roztworu wynosiła 1,6.  

 

Oblicz objętość użytego do reakcji kwasu solnego. 
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ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1. (0-2) 

 

74,55 g 10,00% roztworu Na2CO3   

25,45 g zanieczyszczonej próbki hydratu 

 

Zadanie 2.1. (0-1) 

 

Ba(OH)2 

 

Zadanie 2.2. (0-1) 

 

1. Brak zmian. 

2. Wyczuwalny charakterystyczny zapach. 

3. Wytrącenie (białego) osadu. 

 

Zadanie 3. (0-1) 

 

H     O          H 

    P 

H     O          O    

  

Zadanie 4. (0-2) 

 

30 cm3 

 


