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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

Jon tiosiarczanowy o wzorze S2O3
2- posiada atomy siarki o różnym stopniu utlenienia. 

Jeden z atomów siarki występuje na VI stopniu utlenienia, a drugi atom siarki na -II 

stopniu utlenienia. W środowisku kwasowym jony tiosiarczanowe ulegają rozkładowi 

zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej.  

 
S2O3

2- + H3O+  S + SO2 + H2O 
 
Zadanie 1.1.  

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych  
elektronów (zapis jonowo – elektronowy) równania dwóch procesów, którym 

ulega jon tiosiarczanowy w środowisku kwasowym. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Zadanie 1.2.  

Dobierz współczynniki stechiometryczne podanej reakcji. 

 

___ S2O3
2- + ___ H3O+  ___ S + ___ SO2 + ___ H2O 

 

Zadanie 2.  

Szereg elektrochemiczny metali zwany jest inaczej szeregiem aktywności metali.  

Od aktywności zależą właściwości redukujące metali oraz właściwości utleniające 

ich kationów.  

Na podstawie szeregu elektrochemicznego wybranych metali wskaż wzór 

najsilniejszego utleniacza i najsłabszego reduktora spośród podanego zbioru 

drobin. 

 
Zn, Zn2+, Cu, Cu2+, Pb, Pb2+ 

 

Wzór najsilniejszego utleniacza: _________________________________________ 

 

Wzór najsłabszego reduktora: ___________________________________________ 
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Zadanie 3.  

Uczniowie przeprowadzili doświadczenie przedstawione poniżej. Do probówki 

z wodnym roztworem tetrahydroksocynkanu sodu dodawali kroplami kwas solny. 

Stężenia molowe roztworów użytych do doświadczenia były jednakowe. 

 

    HCl(aq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na2[Zn(OH)4](aq) 

 

Zaobserwowano wytrącenie osadu, a następnie jego częściowe roztworzenie. 

 

Zadanie 3.1.  

Zapisz w formie jonowej skróconej równania dwóch reakcji, które zaszły 

w trakcie doświadczenia. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Zadanie 3.2.  

Na podstawie dokonanych obserwacji uczniowie postawili hipotezę: 

Całkowita objętość dodanego kwasu solnego była co najmniej czterokrotnie większa 

niż objętość roztworu tetrahydroksocynkanu sodu użytego do doświadczenia.  

 

Oceń czy hipoteza uczniów jest poprawna. Uzasadnij swoje stanowisko. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1.1. (0-1) 

 

S2O3
2- + 4e- + 6H3O+  2S + 9H2O 

S2O3
2- + 3H2O  2SO2 + 4e- + 2H3O+ 

 

Zadanie 1.2. (0-1) 

 

2S2O3
2-  + 4H3O+  2S + 2SO2 + 6H2O 

 

Zadanie 2. (0-1) 

 

Wzór najsilniejszego utleniacza: Cu2+ 

Wzór najsłabszego reduktora: Cu 

 

Zadanie 3.1. (0-1) 

 

1. Zn(OH)4
2- + 2H+ → Zn(OH)2 + 2H2O lub Zn(OH)4

2- + 2H3O+ → Zn(OH)2 + 4H2O  

2. Zn(OH)2 + 2H+ → Zn2+ + 2H2O  lub Zn(OH)2 + 2H3O+ → Zn2+ + 4H2O 

 

Zadanie 3.2. (0-1) 

 

Nie, hipoteza nie jest poprawna, ponieważ podczas eksperymentu osad wodorotlenku 

cynku roztworzył się częściowo. Po dodaniu czterokrotnie większej objętości kwasu 

solnego, przy tych samych stężeniach molowych roztworów reagentów, osad 

roztworzyłby się całkowicie. 

 


