Grupa

a

Kwasy
imi´ i nazwisko ucznia

W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

klasa

suma punktów

data

ocena

I

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Substancje zaliczane do nieelektrolitów
A. przewodzà pràd elektryczny jedynie w roztworach wodnych.
B. przewodzà pràd elektryczny.
C. nie przewodzà pràdu elektrycznego ani w postaci czystej, ani w roztworach wodnych.
D. przewodzà pràd elektryczny w postaci czystej i w roztworach wodnych.

1 p.

2

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Kwasy w roztworach wodnych dysocjujà na
A. kationy metali i aniony reszty kwasowej.
B. kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.

1 p.

C. kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe.
D. kationy dowolnego niemetalu i aniony reszty kwasowej.

3

Zaznacz barw´, którà przyjmuje oran˝ metylowy w roztworach kwasów.
A. Czerwona.
C. Zielona.
B. Pomaraƒczowa.
D. Malinowa.

1 p.

4

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Czàsteczki kwasów tlenowych
A. nie zawierajà atomów tlenu, np. kwas chlorowodorowy.
B. zawierajà atomy tlenu, np. kwas w´glowy.
C. zawierajà atomy tlenu, np. kwas siarkowodorowy.
D. nie zawierajà atomów tlenu, np. kwas bromowodorowy.

1 p.

5

Zaznacz sposób otrzymywania kwasu beztlenowego.
H2SO4
A. H2O + SO3

1 p.

B. HCl(g)
C. 2 Na + Cl2
D. H2O + CO2

6

Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej, w której wyniku powstajà aniony azotanowe(V).
A. HNO2
B. H2CO3

7

HCl(aq)
2 NaCl
H2CO3

H2O
H2O

H+ + NO2–

C. H3PO4

2 H+ + CO32–

D. HNO3

H2O

1 p.

3 H+ + PO43–
H+ + NO3–

Zaznacz opis podanego równania reakcji dysocjacji jonowej.

1 p.

H2O

H2SO3
2 H+ + SO32–
A. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(VI).
B. Kwas siarkowy(IV) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).
C. Kwas siarkowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe.
D. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).

8

Zaznacz opis właÊciwoÊci H3PO4.
A. Substancja stała, bezbarwna, dobrze rozpuszcza si´ w wodzie.
B. Ciecz, oleista, bezbarwna, bezwonna.
C. Substancja stała, barwa ˝ółta, reaguje z niektórymi metalami.
D. Ciecz, bezbarwna, ma zapach zgniłych jaj.

—1—

1 p.

9

Zaznacz właÊciwoÊç kwasu H2S, o której nale˝y szczególnie pami´taç podczas posługiwania si´ nim.
A. Bezwonny.
C. Trujàcy.
B. Barwi skór´.
D. Bezbarwny.

1 p.

10

Zaznacz przykłady zastosowaƒ kwasu siarkowego(VI).
A. Produkcja nawozów sztucznych, preparatów stomatologicznych i napojów typu cola.
B. Produkcja materiałów wybuchowych, paliw rakietowych i nawozów sztucznych.
C. Bielenie papieru, dezynfekcja, produkcja innych kwasów.
D. Elektrolit w akumulatorach, produkcja Êrodków czyszczàcych i tworzyw sztucznych.

1 p.

11

Napisz nazwy i wzory sumaryczne dwóch zwiàzków chemicznych przyczyniajàcych si´ do powstawania
kwaÊnych opadów. Wymieƒ trzy przykłady wpływu kwaÊnych opadów na Êrodowisko przyrodnicze.

2 p.

Skutki kwaÊnych opadów:

12

Oblicz, ile gramów kwasu chlorowodorowego znajduje si´ w 210 g roztworu o st´˝eniu 30%.

2 p.

Odpowiedê:

13

Zapisz numery probówek, w których otrzymano kwasy. Napisz równania reakcji chemicznych
otrzymywania kwasów, które zaszły w tych probówkach.
CuO

CO2

1

Na2O

2

3

2 p.

N2O5

4

Kwasy otrzymano w probówkach nr:
Równania reakcji chemicznych:

H2O

14

15

Napisz równania reakcji chemicznych, których koƒcowym produktem b´dzie kwas siarkowy(IV),
a pierwszym substratem – siarka.

Zaprojektuj doÊwiadczenie Działanie st´˝onego roztworu kwasu azotowego(V) na białko jaja.
Narysuj schemat doÊwiadczenia, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.
Obserwacje:

Wniosek:

* 16

Pewien pierwiastek chemiczny, oznaczony jako X, jest składnikiem kwasu o wzorze HXO3. Wodór stanowi
0,78% masy tego kwasu, a tlen 37,20%. Ustal symbol chemiczny pierwiastka oznaczonego jako X,
a nast´pnie napisz wzór sumaryczny inazw´ jego kwasu.

—2—

2 p.

2 p.
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W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.
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I

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Substancje zaliczane do elektrolitów
A. nie przewodzà pràdu elektrycznego w roztworach wodnych.
B. nie przewodzà pràdu elektrycznego ani w postaci czystej, ani w roztworach wodnych.
C. przewodzà pràd elektryczny w postaci czystej i w roztworach wodnych.
D. przewodzà pràd elektryczny w roztworach wodnych.

1 p.

2

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Kwasy w roztworach wodnych dysocjujà na
A. kationy metali i aniony reszty kwasowej.
B. kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe.

1 p.

C. kationy dowolnego niemetalu i aniony reszty kwasowej.
D. kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.

3

Zaznacz barw´, którà przyjmuje uniwersalny papierek wskaênikowy w roztworach kwasów.
A. Zielona.
C. ˚ółta.
B. Czerwona.
D. Niebieska.

1 p.

4

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Czàsteczki kwasów beztlenowych
A. nie zawierajà atomów tlenu, np. kwas siarkowodorowy.
B. zawierajà atomy tlenu, np. kwas w´glowy.
C. nie zawierajà atomów tlenu, np. kwas siarkowy(IV).
D. zawierajà atomy tlenu, np. kwas siarkowy(VI).

1 p.

5

Zaznacz sposób otrzymywania kwasu tlenowego.

1 p.

A. HCl(g)
B. S + O2
C. H2O + CO2
D. 2 Na + Cl2

6

Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej, w której wyniku powstajà aniony siarczanowe(IV).
A. HNO3
B. H2SO3

7

HCl(aq)
SO2
H2CO3
2 NaCl

H2O

H2O

H+ + NO3–

C. H2S

2 H+ + SO32–

D. H3PO4

1 p.

2 H+ + S2–

H2O

3 H+ + PO43–

Zaznacz opis podanego równania reakcji dysocjacji jonowej.

1 p.

H2SO4
2 H+ + SO42–
A. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(VI).
B. Kwas siarkowy(IV) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).
C. Kwas siarkowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe.
D. Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).

8

Zaznacz opis właÊciwoÊci kwasu H2S.
A. Substancja stała, bezbarwna, słabo rozpuszcza si´ w wodzie.
B. Ciecz, bezbarwna, ma g´stoÊç 1,5 raza wi´kszà od g´stoÊci wody.
C. Substancja stała, bezbarwna, reaguje z niektórymi metalami.
D. Ciecz, bezbarwna, ma zapach zgniłych jaj.

—1—

1 p.

9

Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.
Podczas rozcieƒczania kwasu H2SO4
A. nale˝y wlewaç wod´ do kwasu.
B. nale˝y wlewaç kwas do wody.

1 p.

C. nale˝y jednoczeÊnie wlewaç wod´ i kwas do naczynia.
D. kolejnoÊç wlewania roztworów do naczynia nie ma znaczenia.

10

Zaznacz przykłady zastosowaƒ kwasu azotowego(V).
A. Produkcja nawozów sztucznych, preparatów stomatologicznych i napojów typu cola.
B. Produkcja materiałów wybuchowych, paliwa rakietowego i nawozów sztucznych.
C. Bielenie papieru, dezynfekcja, produkcja innych kwasów.
D. Elektrolit w akumulatorach, produkcja Êrodków czyszczàcych i tworzyw sztucznych.

11

Wymieƒ trzy przykłady wpływu kwaÊnych opadów na Êrodowisko przyrodnicze. Napisz nazwy
i wzory sumaryczne dwóch zwiàzków chemicznych przyczyniajàcych si´ do powstawania kwaÊnych opadów.

1 p.

2 p.

Skutki kwaÊnych opadów:

12

Oblicz, ile gramów kwasu siarkowego(VI) znajduje si´ w 240 g roztworu o st´˝eniu 80%.

2 p.

Odpowiedê:

13

Zapisz numery probówek, w których otrzymano kwasy. Napisz równania reakcji chemicznych
otrzymywania kwasów, które zaszły w tych probówkach.
Al2O3

1

P4O10

SO2

2

2 p.

K2O

3

4

Kwasy otrzymano w probówkach nr:
Równania reakcji chemicznych:

H2O

14

Napisz równania reakcji chemicznych, których koƒcowym produktem b´dzie kwas chlorowodorowy,
a pierwszym substratem – chlor.

2 p.

15

Zaprojektuj doÊwiadczenie Działanie st´˝onego roztworu kwasu siarkowego(VI) na papier.
Narysuj schemat doÊwiadczenia, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

2 p.

Obserwacje:

Wniosek:

* 16

Pewien pierwiastek chemiczny, oznaczony jako X, jest składnikiem kwasu o wzorze H3XO3. Tlen stanowi 58,54%
masy tego kwasu, a wodór 3,66%. Ustal symbol chemiczny pierwiastka oznaczonego jako X, a nast´pnie napisz wzór
sumaryczny inazw´ jego kwasu.

—2—

