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CZĘŚĆ CHEMICZNA 
 

ZADANIE 1. (2 pkt) 

Tlenek siarki (IV) można otrzymać na skalę przemysłową w wyniku spalania pirytu (FeS2) 

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 

Oblicz jaka objętość siarki (IV), zmierzona w warunkach normalnych, powstanie w wyniku 

spalenia 30 gramów pirytu. 

 

ZADANIE 2. (3 pkt) 

Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg ilustruje rysunek: 

 

Przedstaw w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzące w probówkach I, II i III 

lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. 

 

ZADANIE 3. (2 pkt)  

Napisz równania reakcji, których przebieg ilustruje schemat. Użyj wzorów półstrukturalnych. 

Nazwij produkty A i B. 

 

ZADANIE 4. (3 pkt)  

But 2-en można otrzymać w wyniku łączenia propenu w obecności katalizatora. 

Reakcja polega na tym, że z alkenu o n atomach węgla powstają dwa alkeny: jeden o (n+1) 

atomach węgla i drugi o (n–1) atomach węgla. Podaj nazwę drugiego alkenu, który powstaje 

obok but 2-enu oraz napisz równanie reakcji posługując się wzorami półstrukturalnymi. 
 

 

 
 

 

 
 

 



CZĘŚĆ LOGICZNA 
ZADANIE 1. (3 pkt) 

Adam i Ewa są rodzeństwem. Adam ma tyle sióstr, ilu braci, a Ewa ma dwukrotnie więcej 

braci niż sióstr. Jak liczne jest rodzeństwo? 

Odpowiedź uzasadnij. 
 

ZADANIE 2. (3 pkt) 
Podczas ostatniego urlopu pan Kowalski nie miał najlepszej pogody. W sumie było dziewięć 

dni z deszczem, ale zawsze kiedy padał deszcz, popołudnie było słoneczne i każde deszczowe 

popołudnie było poprzedzone słonecznym rankiem? Słońce świeciło przez siedem ranków 

i osiem razy po południu. Jak długo trwał urlop pana Kowalskiego? 

Odpowiedź uzasadnij. 
 

ZADANIE 3. (4 pkt) 

Ulice: Polna, Różana i Morska są położone jak na rysunku. Ulice Polna i Różna biegną 

prostopadle.  

U zbiegu tych ulic w punkcie A znajduje się hotel, zaś ul. Morska przecina je odpowiednio  

w punktach B i C. W punkcie B znajduje się komisariat policji, zaś w punkcie C – poczta. 

Wiadomo, że |AB| = 200 m, |AC| = 300 m. Na ulicy Morskiej wybudowano pizzerię  

w punkcie D, którego odległości od ulic Polnej i Różanej są równe. Oblicz odległość pizzerii 

od obu ulic, od hotelu oraz od komisariatu i poczty. 

 

 
 

CZĘŚĆ FIZYCZNA 

Zadanie 1. (4 pkt) 

Samochód osobowy pokonał trasę o długości s = 130 km z Warszawy do Łodzi, jadąc ze 

średnią prędkością Vs = 50 km/h. Pierwszy odcinek drogi pokonał w ciągu t1 = 70 min, jadąc 

z prędkością V1 = 75 km/h. Po przerwie na postój pokonał następny odcinek drogi w czasie  

t2 = 51 min. Oblicz, ile kilometrów samochód przejechał do przerwy, ile kilometrów jechał po 

przerwie oraz ile minut trwał postój. 

 

Zadanie 2 (3 pkt) 

Winda w nowoczesnym wieżowcu ma udźwig 1000 kg i napędzana jest silnikiem o sprawności 

70%. Oblicz minimalną moc windy, dzięki której masa 1000 kg zostanie podniesiona na 

wysokość 21 m w ciągu 30 s. 

 

Zadanie 3 (3 pkt) 

Energia elektronu w atomie wodoru na pierwszej orbicie ma wartość E1 = –13,6 eV. Oblicz 

energię jaką wysyła elektron przy przejściu z orbity trzeciej na drugą, oraz odpowiadającą 

temu przeskokowi długość fali. 
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