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Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać

łącznie 60 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 

przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

CHEMIA

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 150 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 12 stron (za da -
nia 1–26). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą ce mu ze spo łu
nad zo ru ją ce go eg za min.

2. Roz wią za nia i od po wie dzi za pisz w miej scu na to prze zna czo -
nym przy każ dym za da niu.

3. W roz wią za niach za dań ra chun ko wych przed staw tok ro zu mo -
wa nia pro wa dzą cy do osta tecz ne go wy ni ku oraz pa mię taj o jed -
nost kach.

4. Pisz czy tel nie. Uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym tu szem/
atra men tem.

5. Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze kreśl.
6. Pa mię taj, że za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga ją oce nie.
7. Pod czas eg za mi nu mo żesz ko rzy stać z kar ty wy bra nych ta blic

che micz nych, li nij ki oraz kal ku la to ra.

Ży czy my po wo dze nia!

Miejsce na identyfikację szkoły
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 1. (2 pkt)
Od szu kaj w ukła dzie okre so wym pier wiastek o na stę pu ją cej kon fi gu ra cji elek tro no wej: 1s22s22p63s23p4.
Po daj je go na zwę i określ, ja ki mi ni mal ny sto pień utle nie nia bę dzie wy ka zy wał w związ kach che micz nych.

Na zwa pier wiast ka: .....................................    Mi ni mal ny sto pień utle nie nia: .....................................

Za da nie 2. (1 pkt)
Zaznacz ze staw liczb kwan to wych opisujących stan elektronów na or bi ta lu 3s. 

A. n = 3, l = 1, m = 1 B. n = 1, l = 0, m = 0

C. n = 3, l = 0, m = 0 D. n = 2, l = 2, m = 2

Za da nie 3. (3 pkt)
W roku 2010 prób ka za wie rała 0,75 gra ma pro mie nio twór cze go izo to pu pew ne go pier wiast ka, któ re go
czas po ło wicz ne go roz pa du wy no si 3 la ta. 
Ob licz, ile gra mów izo to pu prób ka za wie ra ła 12 lat wcze śniej oraz na ry suj wy kres za leż no ści zmian ma -
sy izo to pu te go pier wiast ka od cza su w każ dym cy klu prze mia ny.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Za da nie 4. (2 pkt)
Sko rzy staj z ta blic roz pusz czal no ści i po daj wzo ry sumaryczne wszyst kich so li, ja kie moż na wy trą cić
w po sta ci osa du, ma jąc do dys po zy cji stę żo ne roz two ry wod ne BaC l2, MgSO4, K3PO4 oraz Zn(NO3)2.

...........................................................................................................................................................

Za da nie 5. (1 pkt)
Wę glan wap nia jest sub stan cją trud no roz pusz czal ną w wo dzie i sta no wi głów ny skład nik skał wa pien nych.
Pod wpły wem wo dy za wie ra ją cej roz pusz czo ny CO2 prze bie ga ją tak zwa ne zja wi ska kra so we. Po le ga ją
one na roz pusz cza niu skał wa pien nych i two rze niu się wo do ro wę gla nu wap nia. 
Za pisz w formie cząsteczkowej rów na nie re ak cji che micz nej opisujące pro ce s roz pusz cza nia skał wa -
pien nych.

...........................................................................................................................................................
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 6. (3 pkt)
Za pisz wzór tlenku chromu o charakterze am fo te rycz nym. Udo wod nij je go cha rak ter am fo te rycz ny, za pi -
su jąc od po wied nie rów na nia re ak cji che micz nych w for mie czą stecz ko wej. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 7. (3 pkt)
Za pro jek tuj do świad cze nie, za po mo cą któ re go wy ka żesz, któ ry z nie me ta li: Cl2 czy I2, jest bar dziej 
ak tyw ny che micz nie. Masz do dyspozycji kleik skrobiowy, KI i Cl2.
a) Przed staw prze bieg do świad cze nia za po mo cą sche ma tycz ne go ry sun ku.

b) Na pisz, co za ob ser wo wa no pod czas prze pro wa dza nia eks pe ry men tu.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

c) Sfor mu łuj wnio sek, ja ki moż na wy cią gnąć z do świad cze nia.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 8. (4 pkt)
Do dwóch zle wek z kwa sem sol nym wpro wa dzo no: do jed nej 10 gra mów żelaza, do dru giej 10 gra mów
gli nu.
Napisz równania reakcji chemicznych zachodzące w zlewkach. Ob licz, ile mo li wo do ru po wsta nie w każ -
dej re ak cji.

Ob li cze nia:

Od po wiedź: ...................................................................................................................................................

Za da nie 9. (2 pkt)
Prze pro wa dzo no dwa do świad cze nia che micz ne, któ rych prze bieg zi lu stro wa no na po niż szych sche ma tach.

Doświadczenie I Doświadczenie II

Za pisz w for mie jo no wej skró co nej rów na nia re ak cji che micz nych za cho dzą cych w obu do świad cze niach.

Skró co ne jo no we rów na nie re ak cji che micz nej za cho dzą cej w do świad cze niu I:

...........................................................................................................................................................

Skró co ne jo no we rów na nie re ak cji che micz nej za cho dzą cej w do świad cze niu II:

...........................................................................................................................................................

roztwór wodny
chromianu(VI) sodu

roztwór kwasu
siarkowego(VI)

roztwór wodny
wodorotlenku potasu

roztwór wodny
dichromianu(VI) sodu
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 10. (3 pkt)
Azo tan(V) amo nu ze wzglę du na swo je wła ści wo ści sta no wi skład nik wie lu ma te ria łów wy bu cho wych.
Ule ga on ter micz ne mu roz kła do wi, two rząc pa rę wo dną, tlen i azot. 
Na pisz rów na nie tej re ak cji, a na stęp nie ob licz ob ję tość (w dm3), ja ką za jął by azot po wsta ły w wy ni ku roz -

kła du 80 g sub stra tu w tem pe ra tu rze 400°C, pod ci śnie niem 3,039 · 105 Pa. {R = 83,14                        }.

Ob li cze nia:

Od po wiedź: ...................................................................................................................................................

Za da nie 11. (2 pkt)
Prze pro wa dzo no re ak cję po mię dzy 20 dm3 H2 i 11,2 dm3 Cl2 (wa run ki nor mal ne), aż do wy czer pa nia
jed ne go z substratów. Po wsta ły chlo ro wo dór wpro wa dzo no do wo dy, otrzy mu jąc 500 cm3 roz two ru
kwa su.
Ob licz stę że nie mo lo we po wsta łe go w ten spo sób kwa su sol ne go, za kła da jąc, że po wsta ły chlo ro wo dór
całkowicie rozpuścił się w wodzie.

Ob li cze nia:

Od po wiedź: ...................................................................................................................................................

dm3 · hPa
mol · K
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

In for ma cja do za dań 12–14
Re ak cja utle nia nia chlo ro wo do ru tle nem jest pro ce sem eg zo ter micz nym i prze bie ga w na stę pu ją cy spo sób:

4 HCl(g) + O2(g) E 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)

Za da nie 12. (4 pkt)
Określ, jak zmie ni się (zma le je czy wzro śnie) wy daj ność re ak cji utle nia nia chlo ro wo do ru tle nem, gdy:
a) zwięk szy my ci śnie nie mie sza ni ny re ak cyj nej

..................................................
b) zmniej szy my stę że nie tle nu

..................................................
c) pod wyż szy my tem pe ra tu rę

..................................................
d) zwięk szy my stę że nie pa ry wod nej

..................................................

Za da nie 13. (1 pkt)
Za pisz wy ra że nie na stężeniową sta łą rów no wa gi re ak cji utle nia nia chlo ro wo do ru tle nem.

Za da nie 14. (2 pkt)
Na ry suj na wy kre sie krzy we ilu stru ją ce
zmia ny ener gii we wnętrz nej re ak cji
utle nia nia chlo ro wo do ru tle nem w za -
leż no ści od cza su, pod czas prze bie gu re -
ak cji z udzia łem ka ta li za to ra oraz bez
udzia łu ka ta li za to ra. Pa mię taj o pod pi -
sa niu każ dej krzy wej oraz osi.



Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 15. (1 pkt)
W ta be li po da no war to ści sta łych dy so cja cji sła bych kwa sów. 
Za kła da jąc, że stę że nia wy mie nio nych w ta be li elek tro li tów są jed na ko we, usze re guj je w ko lej no ści
od najmocniejszego do najsłabszego. 

........................................................................................

........................................................................................

Na pod sta wie: W. Mi zer ski, Ta bli ce che micz ne, War sza wa 2004.

Za da nie 16. (2 pkt)
Pod kreśl tę spośród podanych przemian, która jest prze mia ną che micz ną, a na stęp nie za pisz dla niej
rów na nie re ak cji che micz nej.

A. sub li ma cja jo du  B. top nie nie fe no lu  C. zmy dla nie tristearynianu glicerolu  D. pa ro wa nie me ta no lu

Za da nie 17. (1 pkt)
Bio rąc pod uwa gę zdol ność do two rze nia mię dzy czą stecz ko wych wią zań wo do ro wych, usze re guj wodę,
metan i kwas eta no wy w ko lej no ści od naj więk szej tem pe ra tu ry wrze nia do naj mniej szej. 

...........................................................................................................................................................

Elek tro lit Sta ła dy so cja cji

HNO2 7,1 · 10–4

HCN 6,2 · 10–10

CH3CO OH 1,7 · 10–5

HClO2 1,1 · 10–2

7
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 18. (3 pkt)
Ob licz, ile cen ty me trów sze ścien nych wo dy na le ży od pa ro wać z 500 cm3 10-pro cen to we go roz two ru NaCl

o gę sto ści 1,07          , aby po za tę że niu otrzy mać roz twór tej so li o stę że niu 3         .

Ob li cze nia:

Od po wiedź: ...................................................................................................................................................

Za da nie 19. (3 pkt)
W apa ra cie Hof man na (przed sta wio nym na po niż szym ry sun ku) pod da no elek tro li zie wod ny roz twór
siar cza nu(VI) so du z do dat kiem błę ki tu bro mo ty mo lo we go. Po pew nym cza sie za ob ser wo wa no, że roz -
twór wo kół elek tro dy I za bar wił się na nie bie sko, a wo kół elek tro dy II na żół to. Gaz ze bra ny znad elek -
tro dy I zaj mo wał dwu krot nie więk szą ob ję tość niż gaz ze bra ny znad elek tro dy II.
a) Wpisz w ram ki na ry sun ku, któ ra elek tro da jest ka to dą, a któ ra ano dą.

b) Za pisz w for mie jo no wej rów na nia re ak cji che micz nych za cho dzą cych na elek tro dach (ka to dzie oraz
ano dzie) pod czas elek tro li zy wod ne go roz two ru siar cza nu(VI) so du.

Ka to da: ..............................................................................................................................................

Ano da: ...............................................................................................................................................

g
cm3

mol
dm3

elektroda IIelektroda I
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 20. (2 pkt)
Z ta be li po ten cja łów stan dar do wych wy bierz to pół ogni wo, któ re w po łą cze niu z elek tro dą srebr ną (bę -
dą cą ka to dą) utwo rzy ogni wo o si le elek tro mo to rycz nej rów nej 1,24 V, a na stęp nie za pisz sche mat te go
ogni wa.

Wy bra ne pół ogni wo:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Sche mat ogni wa:

...........................................................................................................................................................

Za da nie 21. (2 pkt)
W śro do wi sku kwa su siar ko we go(VI) w obec no ści di chro mia nu(VI) po ta su za cho dzi re ak cja, w któ rej al -
ko hol ety lo wy ule ga utle nia niu do al de hy du. Do dat ko wo w re ak cji po wsta ją jo ny chro mu(III) oraz wo da. 
Za pisz w for mie jo no wej rów na nie re ak cji utle nia nia al ko ho lu ety lo we go do al de hy du. W za pi sa nym
rów na niu uzu peł nij współ czyn ni ki ste chio me trycz ne. Za sto suj me to dę bi lan su elek tro no we go. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 22. (5 pkt)
Jed na kol ba za wie ra pro pyn, a dru ga etyn. Prze pro wa dzo no w nich ad dy cję wo dy ka ta li zo wa ną jo na mi
Hg2+ w śro do wi sku kwa so wym. 

a) Na ry suj wzo ry pół struk tu ral ne pro duk tów po wsta łych w re ak cji ad dy cji wo dy.
b) Za po mo cą sche ma tycz nych ry sun ków przed staw prze bieg do świad cze nia po zwa la ją ce go na roz róż -

nie nie pro pa nonu i etanalu.

c) Na pisz, co za ob ser wo wa no pod czas prze pro wa dza nia te go do świad cze nia.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

H+, Hg2+

H2Opropyn
H+, Hg2+

H2Oetyn
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 23. (3 pkt)
W wy ni ku de po li me ry za cji kau czu ku po wsta je 2-me ty lo -buta -1,3-dien, tak zwa ny izo pren. 
a) Na ry suj wzór struk tu ral ny izo pre nu.

b) Na pisz, co za ob ser wo wa no pod czas wpro wa dza nia izo pre nu do pro bów ki z wo dą bro mo wą. Od po -
wiedź uza sad nij.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Za da nie 24. (2 pkt)
Po ni żej po da no sche mat frag men tu łań cu cha biał ko we go. 
Po daj na zwy ami no kwa sów, z ja kich skła da się przed sta wio ny frag ment biał ka, oraz za znacz na ry sun -
ku wią za nia (ugrupowania) pep ty do we.

...........................................................................................................................................................

CH– – –– – – – – –

=

CH2 CH3H H

O =O =O

CH H2C CN C CN NH2N – –– –

H

–
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 25. (2 pkt)
Ma jąc do dys po zy cji stę żo ny kwas azo to wy(V), stę żo ny kwas siar ko wy(VI), ka ta li za tor (AlC l3), chlo ro -
me tan, me ty lo ben zen oraz ni tro ben zen, na pisz rów na nia re ak cji, w któ rych głów ny mi pro duk ta mi są:

a) 1-me ty lo -2-ni tro ben zen oraz 1-me ty lo -4-ni tro ben zen

b) 1-me ty lo -3-ni tro ben zen

Za da nie 26. (1 pkt)
Spo śród wy mie nio nych czyn no ści za kreśl tę, któ ra nie spo wo du je trwa łej (nie od wra cal nej) de na tu ra cji
biał ka ja ja ku rze go.

A. do da nie do roz two ru biał ka al ko ho lu

B. do da nie do roz two ru biał ka roz two ru so li ku chen nej

C. pod wyż sze nie tem pe ra tu ry roz two ru biał ka

D. do da nie do roztwo ru biał ka roz two ru azo ta nu(V) oło wiu(II)
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Chemia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


