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KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM

CHEMIA

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy: 120 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 10 stron (za da -
nia 1–24). 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 podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 1. (1 pkt)
Pier wia stek Z po sia da na stę pu ją cą skró co ną kon fi gu ra cję elek tro no wą: [Ne] 3s23p5.
Dwu do dat ni ka tion pier wiast ka E po sia da ta ką sa mą kon fi gu ra cję elek tro no wą jak jed no ujem ny anion
pier wiast ka Z. 
Po daj wzór che micz ny oraz na zwę utwo rzo ne go z pier wiast ków Z i E związ ku che micz ne go.

Wzór che micz ny: ...............................................

Na zwa związ ku: .................................................

Za da nie 2. (1 pkt)
Uran ( 235

92  U) uległ trzem prze mia nom a i dwóm prze mia nom b–. 
Po daj na zwę oraz liczbę masową nu kli du po wsta łe go na sku tek opi sa nych prze mian.

Na zwa nu kli du: ..................................................

Liczba masowa: .................................................

Za da nie 3. (3 pkt)
Za pisz prze mia ny przed sta wio ne na po niż szym sche ma cie w po sta ci rów nań czą stecz ko wych, za stę pu -
jąc li te ry A, B, C i D od po wied ni mi wzorami związ ków che micz nych. Po daj na zwy sys te ma tycz ne związ -
ków che micz nych ozna czo nych li te ra mi A, B, C i D.

Rów na nie 1: ......................................................................................................................................

Rów na nie 2: ......................................................................................................................................

Na zwa związ ku A i B: ........................................................................................................................

Na zwa związ ku C i D: .......................................................................................................................

Za da nie 4. (2 pkt)
Ob licz, ile mo li oraz ile ato mów żelaza znaj du je się w prób ce tego metalu o ma sie 84 g.

Ob li cze nia:

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

A + B

C + D

K
H2O

+ H2SO42

1
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Chemia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

In for ma cja do za dań 5 i 6
Prze pro wa dzo no czte ry do świad cze nia, któ rych prze bieg zi lu stro wa no na po niż szych sche ma tach.

Za da nie 5. (4 pkt)
Opisz, co można zaobserwować pod czas prze pro wa dza nia do świad czeń.

Do świad cze nie I:

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

Do świad cze nie II:

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

Do świad cze nie III:

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

Do świad cze nie IV:

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

Za da nie 6. (2 pkt)
Za pisz w for mie jo no wej skró co nej rów na nia re ak cji za cho dzą cych pod czas do świad czeń I i IV.

Skró co ne jo no we rów na nie re ak cji za cho dzą cej pod czas do świad cze nia I:

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

Skró co ne jo no we rów na nie re ak cji za cho dzą cej pod czas do świad cze nia IV:

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

roztwór wodny
węglanu potasu

kwas solny

roztwór wodny
węglanu potasu

roztwór wodny
chlorku sodu

miedź

kwas solny

roztwór wodny
wodorotlenku
baru

kwas siarkowy(VI)

Doświadczenie I Doświadczenie II Doświadczenie III Doświadczenie IV
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Chemia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 7. (3 pkt)
Sfor mu łuj wnio ski dotyczące charakteru chemicznego tlenków, ja kie moż na wy cią gnąć na pod sta wie
opi sa nych po ni żej do świad czeń che micz nych.

Do świad cze nie I: Tle nek siarki(VI) re agu je z wod nym roz two rem Na OH, two rząc sól.
Wnio sek:

...........................................................................................................................................................
Do świad cze nie II: Tle nek ma gne zu re agu je z kwa sem siar ko wym(VI), two rząc sól, i nie wcho dzi w re ak -
cję z wod nym roz two rem Na OH. 
Wnio sek:

...........................................................................................................................................................
Do świad cze nie III: Tle nek azotu(II) nie re agu je ani z kwa sem solnym, ani z wod nym roz two rem Na OH. 
Wnio sek:

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

In for ma cja do za dań 8, 9 i 10
Po ni żej przed sta wio no ta be lę roz pusz czal no ści w róż nych tem pe ra tu rach dla trzech soli: KNO3, NaCl,
Na NO3.

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

Za da nie 8. (1 pkt)
Ko rzy sta jąc z ta be li roz pusz czal no ści, określ typ roz two ru (na sy co ny, nie na sy co ny).

Roz twór: do 100 g H2O o tem pe ra tu rze 10°C dodano 20,8 g KNO3

Typ roz two ru: ....................................................

Za da nie 9. (3 pkt)
Ob licz stę że nie pro cen to we na sy co ne go roz two ru NaCl o tem pe ra tu rze 60°C. Określ, czy 25-pro cen to wy
roz twór NaCl jest w tej tem pe ra tu rze roz two rem na sy co nym, czy nie na sy co nym.

Typ roz two ru: ....................................................

Ob li cze nia:

Sól
Roz pusz czal ność [                     ] w tem pe ra tu rze [°C]

10°C 30°C 60°C

KNO3 20,8 45,9 110,0

NaCl 35,9 36,5 37,3

Na NO3 80,1 96,2 124,1

g
100 g wody
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Chemia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 10. (1 pkt)
Określ, któ ry ze związ ków: KNO3, NaCl czy Na NO3, jest naj le piej roz pusz czal ny w wo dzie w tem pe ra tu -
rze 30°C.

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

Za da nie 11. (2 pkt)
Ko rzy sta jąc z sze re gu ak tyw no ści me ta li, po daj na zwy dwóch wybranych metali, któ re bę dą wy pie ra ły wo -
dór z kwa su sol ne go. Dla jed ne go z nich na pisz, w for mie czą stecz ko wej, rów na nie re ak cji z kwa sem sol nym.

Na zwy me ta li: .....................................................................................................................................
Rów na nie re ak cji w for mie czą stecz ko wej:

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

Za da nie 12. (2 pkt)
W 100 cm3 roz two ru KOH o gę sto ści 1,39          znaj du je się 28 g KOH. 
Ob licz stę że nie pro cen to we i mo lo we te go roz two ru.

Ob li cze nia:

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

Za da nie 13. (1 pkt)
Na pod sta wie da nych ze bra nych w ta be li wy pisz wzo ry związ ków, któ re są cie cza mi w tem pe ra tu rze 20°C.

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

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

Wzór związ ku Tem pe ra tu ra top nie nia [°C] Tem pe ra tu ra wrze nia [°C]

HI –50,8 –35,4

SO2 –75,5 –10,0

HCO OH 8,3 100,7

C3H7CO OH –4,3 163,3

HCO OCH3 –99 31,5

H3PO4 42,4 213,0

g
cm3
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Chemia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 14. (2 pkt)
Wy znacz wzór empiryczny związ ku o na stę pu ją cym skła dzie pro cen to wym (wartości podano w pro cen -
tach ma so wych): glin 15,79%, siar ka 28,07%, tlen 56,14%.

Ob li cze nia:

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

In for ma cje do za dań 15 i 16
Po ni żej przed sta wio no wzo ry sze ściu związ ków or ga nicz nych.

Za da nie 15. (1 pkt)
Po daj na zwy sys te ma tycz ne związ ków or ga nicz nych ozna czo nych nu me ra mi II, IV i VI.

Zwią zek II: .........................................................................................................................................

Zwią zek IV: ........................................................................................................................................

Zwią zek VI: ........................................................................................................................................

Za da nie 16. (1 pkt)
Na pisz, do ja kie go sze re gu ho mo lo gicz ne go na le żą związ ki or ga nicz ne ozna czo ne nu me ra mi I, III i V.

Zwią zek I: ..........................................................................................................................................

Zwią zek III: ........................................................................................................................................

Zwią zek V: .........................................................................................................................................

I
OH

III

O

OH
C CCH3

CH3

CH3

CH2

V

O

CCH3 CH3CH2

IV

O

O
CCH3

CH2 CH3

O

OHNH2

VI

CCH2

O

HCH3

II

CH– – =CH3 C––

– –
– =

– – =
––

– – –

=

–– – =
–

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

Za da nie 17. (3 pkt)
Do dwóch pro bó wek za wie ra ją cych od czyn nik X wpro wa dzo no gaz: do jed nej pro pan, do dru giej pro pen.
a) Uzu peł nij sche mat do świad cze nia, wpi su jąc na zwę od czyn ni ka X, po zwa la ją ce go na od róż nie nie pro -

pa nu od pro pe nu.

b) Na pisz, ja kie zmia ny za ob ser wo wa no w pro bów kach pod czas prze pro wa dze nia do świad cze nia.
Uwzględ nij bar wę za war to ści pro bó wek przed wpro wa dze niem ga zów i po ich wpro wa dze niu. 

Pro bów ka I:

...........................................................................................................................................................
Pro bów ka II:

...........................................................................................................................................................
c) Sformułuj wniosek wynikający z przeprowadzonego doświadczenia.

Wniosek: ............................................................................................................................................

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

Za da nie 18. (2 pkt)
Pod czas re ak cji bro mo wo do ru z 2-heksenem mo gą po wstać dwa izo me ry:

Podaj ich nazwy systematyczne oraz określ rodzaj izomerii (szkieletowa, podstawienia).

probówka I probówka II
Odczynnik:

propan propen

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

H3C – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

Br

–H3C – CH2 – CH – CH2 – CH2 – CH3

Br

–

Nazwa związku: ......................................... Nazwa związku: .........................................

Rodzaj izomerii: .........................................
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Chemia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 19. (3 pkt)
Za pisz, sto su jąc wzo ry pół struk tu ral ne, równania re ak cji che micz nych przed sta wio nych na po niż szym
sche ma cie.

Za da nie 20. (2 pkt)
Zmie sza no 10 cm3 0,1 M roz two ru siar cza nu(VI) mie dzi(II) z 10 cm3 0,1 M roz two ru wo do ro tlen ku so -
du. Wy trą co ny osad po dzie lo no na dwie czę ści i umiesz czo no w pro bów kach. Do jed nej do da no for ma -
li nę (wod ny na sy co ny roz twór al de hy du mrów ko we go), a do dru giej ace ton (pro pa non), po czym
za war tość obu pod grza no. 
Na pisz, ja ką zmia nę za ob ser wo wa no w pro bów kach pod czas prze pro wa dza nia do świad cze nia oraz sfor -
mu łuj wnio sek.

Pro bów ka I:

...........................................................................................................................................................
Pro bów ka II:

...........................................................................................................................................................
Wniosek:

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

Za da nie 21. (3 pkt)
Ma jąc do dys po zy cji wodę bromową, za pro po nuj prze bieg do świad cze nia po zwa la ją ce go na iden ty fi ka -
cję roz two ru fe no lu oraz roz two ru etanolu.
a) Po daj słow ny opis do świad cze nia. 

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

...........................................................................................................................................................
b) Zapisz obserwacje towarzyszące doświadczeniu. 

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

...........................................................................................................................................................
c) Sfor mu łuj wnio ski wy ni ka ją ce z te go do świad cze nia. 

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

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

1-propen propan
H2
Pt

Cl2
światło 2-chloropropan 2-propanolH2O

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

Za da nie 22. (2 pkt)
W czte rech pro bów kach (I –IV) znaj do wa ły się na stę pu ją ce sub stan cje: me ty lo ami na, glu ko za, kwas eta -
no wy, skro bia. Prze pro wa dzo no kil ka do świad czeń che micz nych, któ re po zwo li ły na do ko na nie po da nych
ni żej ob ser wa cji.
Przy po rząd kuj wy mie nio ne sub stan cje do od po wied nich pro bó wek.

Pro bów ka I: po do da niu świe żo strą co ne go wo do ro tlen ku mie dzi(II) osad roz pu ścił się, a roz twór przy -
jął bar wę sza fi ro wą
Pro bów ka II: po do da niu jo du roz twór za bar wił się na gra na to wo
Pro bów ka III: po do da niu oran żu me ty lo we go roz twór za bar wił się na czer wo no 
Pro bów ka IV: po do da niu fe no lo fta le iny roz twór za bar wił się na ma li no wo

Pro bów ka I: ......................................................... Pro bów ka III: ..........................................................

Pro bów ka II: ........................................................ Pro bów ka IV: ..........................................................

Za da nie 23. (2 pkt)
Za pisz, sto su jąc wzo ry pół struk tu ra le związków organicznych, rów na nie re ak cji otrzy my wa nia di pep -
ty du: ala ny lo gli cy ny (Ala -Gly). Za znacz w otrzy ma nym di pep ty dzie wią za nie (ugrupowanie) pep ty do we.

Za da nie 24. (3 pkt)
Za pro jek tuj do świad cze nie, któ re umoż li wi wy kry cie biał ka w pro duk tach spo żyw czych (np. w bia łym
se rze). 
a) Po daj słow ny opis do świad cze nia.

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

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

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

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

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

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

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


