Zad. 1
Mangan jest po żelazie jednym z najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej
metali ciężkich. W znacznej części występuje w postaci rud składających się z jego
tlenków, węglanów oraz krzemianów. Mangan może występować na następujących
stopniach utlenienia: +II, +III, +IV, +VI oraz +VII. Wraz ze zmianą stopnia utlenienia
zmieniają się właściwości kwasowo-zasadowe oraz właściwości utleniająco-redukujące
odpowiednich związków manganu.
a) Uzupełnij poniższą tabelę
stopień
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b) Pewien związek manganu na +VII stopniu utlenienia posiada silne właściwości
utleniające. Produkty reakcji redox, w której bierze udział ten związek, zależą od pH
roztworu, w którym przebiega reakcja. Podaj wzór sumaryczny tego związku oraz
uzupełnij podane reakcje w formie jonowej (każdą z reakcji należy bezwzględnie
uzgodnić poprzez wykonanie bilansu elektronowo-jonowego).
Wzór opisanego związku (x): …
1. x + H+ + Cl- ↔ … + Cl2 + …
2. x + CH2=CH2 + H2O ↔ … + … + …
3. x + SO32- + OH- ↔ … + … + …
Zad. 2
Jaką objętość zajmuje amoniak otrzymany w wyniku reakcji 800 cm3 0,2-molowego
roztworu chlorku amonu z nadmiarem ługu sodowego (stężonego roztworu NaOH) w
temperaturze 30°C pod ciśnieniem 1020 hPa, przy założeniu, że cały amoniak ulotnił się
z roztworu?

Zad. 3
Benzen i n-pentan są cieczami.
1. Zaproponuj doświadczenie, które umożliwi odróżnienie tych substancji. Masz do
dyspozycji następujące odczynniki: roztwór manganianu(VII) potasu, wodę
bromową i roztwór bromku żelaza(III).
2. Opisz obserwacje wynikające z przeprowadzenia proponowanego doświadczenia i
zapisz odpowiednie równania reakcji.
3. Napisz wnioski wynikające z doświadczenia.
4. Narysuj wzory produktów powstałych w podanych niżej reakcjach i nazwij je.
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Zad. 4
Przeprowadzono kilka doświadczeń, w celu zbadania wpływu różnych substancji na
białko. W 5 probówkach umieszczono wodne roztwory białka jaja kurzego i dodano do
nich kolejno:
I)
II)
III)
IV)
V)

CuSO4(aq) + NaOH(aq)
KOH(aq) i zanurzono papierek uniwersalny
Pb(CH3COO)2(aq) + nadmiar HNO3(rozc.)
KCl(aq)
H2SO4(stęż.)

1. Opisz, jakie zjawiska zaobserwowałbyś w każdej probówce.
2. Napisz na czym polegają i w których probówkach zachodzą procesy:
 wysalania
 denaturacji
3. W której probówce zachodzi charakterystyczna reakcja wykrywania białek? Podaj
jej nazwę.

Zad. 5
Reguła van't Hoffa określa zmiany szybkości reakcji w zależności od temperatury. Jej
treść może być zapisana matematycznie na dwa sposoby:
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gdzie:
v2 – szybkość reakcji po podwyższeniu temperatury,
v1 – szybkość reakcji przed podwyższeniem temperatury,
t2 – czas trwania reakcji po podwyższeniu temperatury,
t1 – czas trwania reakcji przed podwyższeniem temperatury,
ΔT=T2–T1 – zmiana temperatury
γ – współczynnik temperaturowy szybkości reakcji (2    4) .
Korzystając z powyższych informacji oblicz, o ile stopni [K] należy zwiększyć
temperaturę układu, aby szybkość reakcji zwiększyć 128-krotnie przy założeniu, że γ=2.
Określ, ile czasu będzie trwała ta reakcja po takiej zmianie temperatury, jeżeli w niższej
temperaturze czas jej trwania wynosił 100 minut.
Zad. 6
Oblicz efekt cieplny (zmianę entalpii) w warunkach standardowych reakcji spalania
1 mola acetylenu w tlenie do tlenku węgla(IV) i ciekłej wody wiedząc, że standardowe
entalpie tworzenia ciekłej wody, tlenku węgla(IV) i acetylenu wynoszą odpowiednio:
–285,8 kJ/mol i –393,5 kJ/mol oraz 226,2 kJ/mol.
Zad. 7
Trzy popularne rudy żelaza to hematyt (Fe2O3), magnetyt (Fe3O4) i piryt (FeS2). Oblicz
procentową zawartość żelaza w każdej z nich jeśli wiadomo, że ich czystość wynosi 75%.

