EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
od roku szkolnego 2021/2022
CHEMIA
Przykładowy arkusz egzaminacyjny (OCHP-900)
Czas pracy: do 135 minut

UWAGA! Tablice chemiczne znajdują się na końcu arkusza.

GRUDZIEŃ 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2020

Zadanie 1. (2 pkt)
Na fotografiach przedstawiono trzy przedmioty.

Spinacz do papieru

Brelok do kluczy

Obrączka ze złota

Odpowiedz na dwa pytania.
Otocz kółkiem TAK albo NIE.
1. Czy dwa przedmioty wykonane są tylko z metali?
TAK

NIE

2. Czy brelok do kluczy składa się z kilku różnych materiałów?
TAK

NIE
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Zadanie 2. (1 pkt)
Zbadano, że gleba planety Mars zawiera związki fosforu i azotu oraz
wodę. W atmosferze Marsa jest dwutlenek węgla oraz tlen.

Napisz nazwę pierwiastka i jednego związku chemicznego wykrytych
na Marsie.
Nazwa pierwiastka chemicznego: ............................................................
Nazwa związku chemicznego: .................................................................
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Zadanie 3. (1 pkt)
Koleją

przewożone

są

różne

towary.

Wagony

z

substancjami

niebezpiecznymi oznacza się specjalnymi znakami (piktogramami).
Poniżej pokazano wagon i powiększono dwa piktogramy.

Dokończ zdanie.
Otocz kółkiem jedną dobrą odpowiedź: A, B albo C.
W wagonie znajdują się substancje
A. żrące.
B. drażniące.
C. łatwopalne.
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Zadanie 4. (1 pkt)
Na schemacie poniżej przedstawiono tworzenie wiązań jonowych.
Biorą w nich udział atomy metali i niemetali.

Uzasadnij, że ten schemat może ilustrować tworzenie wiązań
jonowych w bromku wapnia.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Zadanie 5. (3 pkt)
Napoje gazowane zawierają tlenek o wzorze strukturalnym:

5.1. Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.
Wzór sumaryczny: ...................................................................................
5.2. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w tlenku o podanym
wzorze. Masa atomowa węgla jest równa 12 u, a masa atomowa
tlenu to 16 u.
Obliczenia:
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Zadanie 6. (2 pkt)
Ogrzewano zlewkę z wodą. Do gorącej wody wrzucono kostki lodu
i powstała „chmurka” (patrz zdjęcie poniżej).

Napisz, czy w zlewce zaszło zjawisko fizyczne, czy – reakcja
chemiczna. Odpowiedź uzasadnij.
Odpowiedź: .............................................................................................
Uzasadnienie: .........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Zadanie 7. (3 pkt)
Na fotografii poniżej przedstawiono widok na centrum Warszawy
w smogu. Składnikami smogu są np. tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki
azotu, sadza. Pochodzą one ze spalin komunikacyjnych, spalania paliw
używanych do produkcji energii i ciepła w domach i mieszkaniach.

7.1. Odpowiedz na dwa pytania.
Otocz kółkiem TAK albo NIE.

1. Czy smog powstaje w wyniku wymieszania spalin z powietrzem?
TAK

NIE

2. Czy smog może powodować choroby płuc?
TAK

NIE

7.2. Po przeczytaniu informacji do zadania wyjaśnij, dlaczego
największe ilości smogu powstają zimą.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Zadanie 8. (2 pkt)
Wodór i tlen zmieszane w stosunku objętościowym 2 : 1 tworzą
mieszaninę piorunującą. Po jej zapaleniu wodór gwałtowne się spala
(wybucha). Produktem spalania jest para wodna.
Poniżej podano słowny zapis tej reakcji.
Dwie cząsteczki gazowego wodoru (H2) reagują z jedną cząsteczką
gazowego tlenu (O2) dając dwie cząsteczki wody (H2O).
8.1. Po przeczytaniu tekstu napisz równanie reakcji, w wyniku której
powstaje woda. Dobierz współczynniki liczbowe.
..................................................................................................................

8.2. Uzupełnij zdanie.
Otocz kółkiem jedną dobrą odpowiedź: A albo B.
Uwaga! Aby rozwiązać to zadanie, skorzystaj z układu okresowego
pierwiastków chemicznych.
Wodór jest pierwiastkiem, którego masa atomowa jest 16 razy
________od masy atomowej tlenu.
A. mniejsza
B. większa
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Zadanie 9. (1 pkt)
Zlewkę z kwasem chlorowodorowym (solnym) oraz wstążki magnezowe
zważono na wadze. Do kwasu włożono wstążki magnezowe. Następnie
co 20 sekund sprawdzano wskazania wagi. Obserwacje z doświadczenia
umieszczono poniżej.
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Wyjaśnij, dlaczego waga pokazuje coraz mniejsze wartości masy.
Uwzględnij jeden z produktów reakcji magnezu z kwasem solnym.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Zadanie 10. (2 pkt)
10 g cukru wsypano do filiżanki zawierającej 90 g naparu herbacianego.

cukier

napar herbaciany

Oblicz stężenie procentowe (masowe) otrzymanego roztworu cukru.
Zapisz obliczenia.

Obliczenia:
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Zadanie 11. (3 pkt)
Aby wyhodować kryształy soli (NaCl) i cukru (C12H22O11) do dwóch naczyń
wlano taką samą ilość wody o temperaturze 60C. Następnie do jednego
naczynia wsypano sól, a do drugiego naczynia wsypano cukier, tak aby

Rozpuszczalność, g na 100 g wody

powstały roztwory nasycone.
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11.1. Napisz, której substancji – soli, czy cukru – należy więcej zużyć
aby otrzymać roztwór nasycony? Odpowiedź uzasadnij.
Odpowiedź: .............................................................................................
Uzasadnienie: .........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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11.2. Dokończ zdanie.
Otocz kółkiem jedną dobrą odpowiedź: A, B albo C.
Aby do doświadczenia wykorzystać więcej gramów cukru należy
A. ogrzać roztwór.
B. oziębić roztwór.
C. mieszać roztwór.
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Informacja do zadań 12.–13.
W probówkach 1 i 2 znajdowały się bezbarwne wodne roztwory substancji:
KOH i HNO3. W każdej probówce był inny roztwór.

probówka 1

probówka 2

Aby sprawdzić jakie roztwory były w probówkach 1 i 2, zbadano ich odczyn
za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego (patrz zdjęcie poniżej).

probówka 1

probówka 2

Zadanie 12. (1 pkt)
Napisz wzory substancji, które znajdowały się w probówkach 1 i 2.
W probówce 1 był wodny roztwór ............................................................
W probówce 2 był wodny roztwór ............................................................
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Zadanie 13. (2 pkt)
Roztwór substancji z probówki 1 dodano do roztworu substancji
w probówce 2. Następnie papierkiem uniwersalnym zbadano odczyn
otrzymanego roztworu. Przebieg doświadczenia przedstawiono na zdjęciu
poniżej.
przed reakcją:

po reakcji:

+

probówka 1

probówka 2

Po odparowaniu wody, w probówce pozostał biały osad.
Odpowiedz na dwa pytania.
Otocz kółkiem TAK albo NIE.
1. Czy w doświadczeniu zaszła reakcja zobojętniania?
TAK

NIE

2. Czy w przeprowadzonym doświadczeniu otrzymano sól?
TAK

NIE
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Zadanie 14. (1 pkt)
Na etykiecie mydła w płynie podano wartość jego pH (patrz zdjęcie
poniżej).

Napisz jaki jest odczyn mydła pokazanego na zdjęciu.
..................................................................................................................
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Zadanie 15. (3 pkt)
Do wodnego roztworu soli zawierającej jony Pb2+ dodano wodny roztwór
soli innego metalu, zawierający jony I− . Zaobserwowano strącenie
żółtego osadu (patrz zdjęcie poniżej).
przed reakcją:

po reakcji:

wodny roztwór
z jonami I−

wodny roztwór
z jonami Pb2+

15.1. Napisz, której soli – Pb(NO3)2, czy PbS – użyto w doświadczeniu.
Odpowiedź uzasadnij.
Uwaga! Skorzystaj z tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków
w wodzie.
W doświadczeniu użyto ...........................................................................
Uzasadnienie: .........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
15.2. Dokończ równanie reakcji – napisz wzór jodku ołowiu(II).
Pb2+ + 2I− →

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

Strona 17 z 21

Zadanie 16. (3 pkt)
Spalano pentan. Po przykryciu zlewką płomień zmniejszał się, a na
ściankach zlewki pojawił się czarny nalot. Gdy zlewkę ostrożnie zdjęto,
pentan zaczął palić się intensywnym płomieniem.

16.1. Odpowiedz na dwa pytania.
Otocz kółkiem TAK albo NIE.

1. Czy czarny nalot jest jedynym produktem spalania pentanu?
TAK

NIE

2. Czy zmniejszenie ilości tlenu prowadzi do zmniejszenia ilości CO2?
TAK

NIE

16.2. Napisz równanie reakcji spalania pentanu (C5H12) przy dużym
dostępie tlenu. Dobierz współczynniki liczbowe.

Równanie reakcji: ......................................................................................
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Informacja do zadań 17.–18.
Kwas cytrynowy jest stosowany jako dodatek do żywności, chroni
przeciery owocowo-warzywne przed zmianą barwy.

Zadanie 17. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny kwasu cytrynowego:

H2C
I

HO

COOH II

C

COOH

H2C

COOH

Odpowiedz na dwa pytania.
Otocz kółkiem TAK albo NIE.
1. Czy kwas cytrynowy jest kwasem monokarboksylowym?
TAK

NIE

2. Czy fragment zaznaczony numerem I, decyduje o kwasowym odczynie
roztworu tego związku?
TAK

NIE
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Zadanie 18. (1 pkt)
Jabłka nie ciemnieją po przekrojeniu, gdy skropi się je sokiem z cytryny.
Przeprowadzono doświadczenie: jedną ćwiartkę jabłka (A) skropiono
sokiem z cytryny, a drugiej (B) nie skropiono tym sokiem.

A

B

Obserwacje i wnioski zapisano poniżej:
1. Sok z cytryny sprawia, że reakcja przebiega wolniej.
2. Przekrojone jabłko ciemnieje po pewnym czasie.
3. Jabłko skropione sokiem z cytryny nie zmienia barwy.
4. Tlen jest przyczyną psucia się żywności.
Które ze zdań (1–4) są wnioskami z doświadczenia?
Otocz kółkiem jedną dobrą odpowiedź: A, B, C albo D.
A. 1. i 3.
B. 2. i 4.
C.2. i 3.
D.1. i 4.
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Brudnopis
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