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CZĘŚĆ CHEMICZNA

ZADANIE 1. ( 2 PUNKTY)

Nawozy sztuczne stosowane w celu zwiększenia zawartości składników mineralnych w glebie 

przygotowuje się przez mieszanie różnych związków chemicznych w odpowiednich proporcjach.

Oblicz w jakim stosunku masowym (w zaokrągleniu do liczb całkowitych) należy zmieszać azotan 

(V) potasu (saletrę potasową) i azotan (V) amonu (saletrę amonową) aby otrzymać nawóz 

zawierający  20,90% masowych azotu.

ZADANIE 2. ( 2 PUNKTY)

Oblicz ile dm3  chloru można otrzymać w wyniku całkowitej reakcji 0,01 dm3  kwasu solnego

o stężeniu  Cm = 7,40 mol/dm3  zgodnie z równaniem 

Mn02 + 4HCl → MnCl2 + Cl 2 + H2 0.

ZADANIE 3. ( 2 PUNKTY)

Po zmieszaniu 140 cm3  wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,54 mol/dm3  z 60 cm3  kwasu 

solnego o stężeniu 2,06 mol/dm3  przebiegła reakcja opisana równaniem

NaOH + HCl  → NaCl + H20

Objętość  powstałego roztworu była sumą objętości roztworów wyjściowych.

Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach pośrednich nie należy zaokrąglać uzyskanych 

wartości liczbowych, tylko wynik końcowy.

CZĘŚĆ FIZYCZNA
ZADANIE 1. ( 3 PUNKTY)

Samochód przejechał z miasta A do B ze stałą szybkością 80km/h, a następnie wrócił z miasta B do
A ze stałą szybkością 120km/h. Oblicz średnią szybkość samochodu na całej trasie.

ZADANIE 2. ( 3 PUNKTY)
Dziecko o masie m=20kg porusza się na karuzeli o promieniu R=10m, która wykonuje 12 obrotów
na minutę. Oblicz: okres obrotu, szybkość dziecka oraz siłę dośrodkową działającą na dziecko.



ZADANIE 3. ( 4 PUNKTY)
Oblicz, ile fotonów emituje w ciągu sekundy czerwony laser o mocy 2W i długości światła 650nm.
Ile fotonów średnio przypada na jeden metr  długości promienia światła  emitowanego przez ten
laser?

CZĘŚĆ LOGICZNA
ZADANIE 1. ( 2 PUNKTY)

Liczba jajek w koszyku podwaja się z każdą minutą. Koszyk jest pełen jajek o godzinie dwunastej. 

Kiedy koszyk był zapełniony do połowy ?

ZADANIE 2. ( 4 PUNKTY)

Pan Kowalski, właściciel hektarowej działki ( dla ułatwienia można przyjąć, że działka ma kształt 

kwadratu), postanowił podzielić swoją posiadłość pomiędzy czterech synów: Bolka, Lolka, Olka

 i Tolka, pozostawiając sobie jedną czwartą gruntu w kształcie trójkąta. Działki, które pan Kowalski

dał synom, nie różniły się między sobą ani kształtem, ani powierzchnią, a ponadto każda z nich była

ograniczona linią ciągłą.

Jak podzielił pan Kowalski swoją działkę i jaka jest różnica pomiędzy obwodem działki

każdego syna i ojca ?

ZADANIE 3. ( 4 PUNKTY)

Niedawno byliśmy z żoną na przyjęciu, w którym oprócz nas uczestniczyły jeszcze cztery inne pary

małżeńskie. Witaliśmy się na różne sposoby. Jedni podawali sobie ręce, inni nie. Oczywiście nikt 

nie podawał ręki samemu sobie, nikt nie ściskał dłoni swojemu współmałżonkowi oraz nikt nie 

wymieniał  uścisków dwukrotnie z tą samą osobą. 

Kiedy skończyła się ceremonia powitania, zadałem pytanie wszystkim, z wyjątkiem mojej żony, ile 

wymienili uścisków dłoni. Ku mojejmu zdziwieniu okazało się, że każde z nas podało inną liczbę. 

Z iloma osobami witała się podając rękę moja żona ?


