
CHEMIA W ROLNICTWIE - sprawdź się: 

1. Na każde 15 g glukozy, powstającej w procesie fotosyntezy, roślina pobiera  z atmosfery 11,2 dm3 tlenku węgla (IV), 

wydzielając taką samą objętość tlenu. Jaką objętość CO2 przetworzył na tlen krzew winny podczas fotosyntezy glukozy 

zawartej w 5 kg winogron, zawierających 15% masowych glukozy? 

2. Pewien gatunek winogron zawiera 15% masowych glukozy. Oblicz, ile glukozy można uzyskać ze 100 kg tych winogron? 

3. Podczas procesu fotosyntezy roślina zielona na każde 11 g pochłanianego dwutlenku węgla (tlenku węgla (IV)) wydziela się 

8 g tlenu. Jaki jest stosunek objętościowy pochłanianego CO2 do wydzielonego tlenu? 

4. Podczas procesu fotosyntezy pewna roślina wchłonęła tyle decymetrów sześciennych dwutlenku węgla, że mogło się z niego 

wytworzyć 0,9 kg glukozy. Ile decymetrów sześciennych tlenu powstało w tym procesie? 

5. Gleba ma odczyn kwasowy. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zanurzony w wodzie destylowanej, w której znajduje się 

próbka tej gleby, zabarwi się na: 

A. zielono, ze względu na nadmiar jonów OH-, 

B. czerwono, ze względu na nadmiar jonów H+, 

C. malinowo, ze względu na nadmiar jonów OH-, 

D. żółto, ze względu na jednakowe stężenie jonów H+ i OH-. 

6. W miastach Górnego Śląska zdarzają się opady deszczu o pH=4. Co to oznacza? Wytłumacz, dlaczego w tym rejonie deszcz 

ma taką niską wartość pH? 

7. Które zdania są prawdziwe? Gleby ulegają niszczeniu z powodu:  

a) zbyt dużej mechanizacji rolnictwa, 

b) zbyt intensywnego wypasania bydła,  

c) niewielkiej ilości opadów, 

d) sadzenia drzew, 

e) złego doboru roślin uprawnych, 

f) zasolenia gleby, 

g) stosowania nawozów naturalnych do nawożenia gleby, 

h) wprowadzenia rolnictwa ekologicznego. 

8. Które substancje zobojętniają kwasowy odczyn gleby: Ca(OH)2, KNO3, CaCO3, KCl, CaSiO3. Odpowiedź uzasadnij. 

9. Niektóre rośliny, np. borówka amerykańska, wymagają kwaśnej gleby. Którego nawozu należy użyć, aby zakwasić glebę: 

chlorku potasu, azotanu (V) wapnia, siarczanu (VI) amonu czy azotanu (V) potasu? Uzasadnij odpowiedź, pisząc 

odpowiednie równania reakcji cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony. 

10. Ustal na podstawie obliczeń, który z nawozów o podanych wzorach charakteryzuje się największą zawartością azotu (w 

procentach masowych): NH4Cl, NH4NO3. 

11. Napisz trzy równania reakcji otrzymywania saletry potasowej. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) azotu i potasu 

w tej saletrze. 

12. Ścieki miejskie poddane fermentacji dostarczają biogazu o składzie: CH4 , CO2,N2,H2. Gaz ten bywa stosowany do 

otrzymywania energii cieplnej. Które ze składników biogazu dostarczają ciepła podczas spalania? Napisz odpowiednie 

równania reakcji chemicznych. 

13. Do usuwania SO2 z gazów odlotowych elektrociepłowni stosowany jest węglan wapnia, który po sproszkowaniu rozpyla się w 

przestrzeni gazów spalinowych. Ile ton węglanu potrzeba do sunięcia 112 m3 SO2 zawartych w gazach spalinowych tej 

elektrociepłowni? 

14. Jaką ilość dwutlenku siarki z gazów odlotowych elektrociepłowni może pochłonąć 370 kg wapna gaszonego? 

15. Częstą przyczyną zatrucia ryb w rzekach są odprowadzane do nich ścieki, zawierające trującą substancję organiczną o 

nazwie fenol. Przeprowadzone badanie wykazało obecność 0,005 mg fenolu w 250 cm3 zanieczyszczonej wody, co określono 

jako odpowiadającej górnej granicy normy zawartości fenolu w wodzie powierzchniowej. Jaką ilość fenolu w 1 kg takiej wody 

dopuszcza norma? 

16. Wyjaśnij, jak rozwój motoryzacji przyczynił się do wzrostu kwasowości opadów. Określ rolę katalizatora samochodowego w 

ochronie środowiska? 

17. W 1 dm3 kwaśnego deszczu stwierdzono obecność 50 mg kwasu siarkowego (IV) i 70 mg kwasu siarkowego (VI). Podaj 

zawartość procentową tych kwasów w badanym opadzie (przyjmij ρ opadu = 1g/cm3).  

18. Napisz równanie reakcji jakiej mogą ulegać mury starych budynków pod wpływem kwaśnych opadów? 

19. Ziemniaki najlepiej rosną na glebie o wartości pH od 4,5 do 6.  Po analizie próbki pewnej gleby stwierdzono, że stężenie 

jonów H+ jest równe stężeniu jonów OH–. Uzupełnij zdania tak, aby przedstawione informacje były prawdziwe. 

Do uprawy ziemniaków gleba powinna mieć odczyn …………………………………… Badana gleba ma odczyn ……………………………………. 

W celu uprawy ziemniaków na badanej glebie należy ………………………… jej pH stosując nawozy …………………………………………  

 

 

20. Przyporządkuj pojęcia do odpowiadających im określeń: 

1) Próchnica, 

2) Rekultywacja, 

3) Sorpcja 

4) Nawożenie 

 

a) pochłanianie cząsteczek lub jonów z roztworów, 

b) uzupełnianie niedoboru składników odżywczych w glebie, 

c) przywrócenie gleby do stanu użytkowego, 

d) długotrwale działanie na skały wody, powietrza i zmiennej 

temperatury, 

e) warstwa gleby bogata w substancje mineralne i organiczne. 

21. Napisz równanie reakcji , która pozwala wykryć ołów w glebie ( w postaci azotanu (V) ołowiu (II)). Jako drugiego 

substratu użyj siarczku sodu. Zapisz równanie w postaci cząsteczkowej. 

Odpowiedzi do wybrania: obojętny, kwasowy, zasadowy, 

podwyższyć, obniżyć, amonowe, fosforowe 



22. Chlorku baru używa się do wykrywania jonów SO4
2– w glebie. Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykorzystasz 

reakcję siarczanu (VI) sodu z chlorkiem baru. 

23. Oblicz masę 10-litrowego worka, zawierającego glebę torfową o gęstości  ρ=2,2 g/cm3.

 


