
MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO: 
 1. Krzemionka reaguje z wodnym roztworem KOH, a w wyniku tej reakcji powstaje metakrzemian potasu (K2SiO3) oraz woda. 

Ułóż równanie reakcji oraz oblicz jaka objętość wody powstanie, jeżeli do reakcji użyjemy 10 g krzemionki.(dH2O=1g/cm3) 
 2. Podaj odpowiednie równania reakcji, opisujące poszczególne etapy powstawania zaprawy murarskiej: wapień (CaCO3)  

wapno palone (CaO)  wapno gaszone (Ca(OH)2  stwardniała zaprawa murarska (CaCO3). 

 3. Kawałek kredy, którego używamy do pisania na tablicy, waży około 1g. W wyniku prażenia tego kawałka kredy otrzymano 
0,53g wapna palonego. Ułóż równanie zachodzącej reakcji. Następnie oblicz, ile procent czystego węglanu wapnia zawiera 
kreda, wiedząc, że poprzez prażenie 100g czystego CaCO3 można otrzymać 56g CaO. 

 4. Dawniej w budownictwie zamiast tynków zawierających zaprawę murarską często stosowano tak zwane tynki piaskowe, 
złożone głównie z piasku i wody. Zaproponuj w jaki sposób – używając jednego odczynnika – można odróżnić te dwa rodzaje 
tynków. 

 5. Nazwij następujące związki bezwodne i ich hydraty. 
 a) FeCl2 i FeCl2*H2O 
 b) CuCl2 i CuCl2*5H2O 
 c) MgSO4 i MgSO4*7H2O 
 d) CuSO4 i CuSO4 * 5H2O 

 6. Ile gramów wody zawiera roztwór otrzymany po rozpuszczeniu 50g MnSO4*7H2O w 500cm3 wody?(dH2O=1g/cm3) 
 7. Ile gramów pięciohydratu siarczanu (VI) miedzi (II) CuSO4 * 5H2O można otrzymać przez odparowanie wody ze 150g 5-

procentowego roztworu CUSO4? 
 8. Oblicz masę wody w jakiej należy rozpuścić 70g bezwodnego chlorku żelaza (III) oraz masę wody, w jakiej należy rozpuścić 

70g sześciohydratu chlorku żelaza (III) FeCl3*6H2O , aby w obu przypadkach otrzymać 12-procentowy roztwór FeCl3. 
 9. Oblicz, ile procent masy stanowi woda w gipsie krystalicznym (CaSO4*2H2O), a ile w gipsie palonym ((CaSO4)2*H2O). 

 10. Oblicz, ile gipsu krystalicznego możemy otrzymać w wyniku zmieszania 1kg gipsu palonego z wodą. Weź pod uwagę 
informację, że z 290,30g gipsu palonego można otrzymać 344,36g gipsu krystalicznego. 

 11. 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-. 

 12. 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? 

 13. 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. 

 14. 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 

…………………………………………  
 

 
 15. 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. 

 16. Ustal na podstawie obliczeń, który z nawozów o podanych wzorach charakteryzuje się największą zawartością azotu (w 
procentach masowych): NH4Cl, NH4NO3. 

 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, która pozwala wykryć ołów w glebie ( w postaci azotanu(V) ołowiu(II)). Jako drugiego substratu 
użyj siarczku sodu. Zapisz równanie w postaci cząsteczkowej. 

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

siarczanu (VI) sodu z chlorkiem baru. 
 20. Przyporządkuj pojęcia do odpowiadających im określeń:  

 a) Próchnica, 
 b) Rekultywacja, 
 c) Sorpcja 
 d) Nawożenie 

 
 1. pochłanianie cząsteczek lub jonów z roztworów, 
 2. uzupełnianie niedoboru składników odżywczych w glebie, 
 3. przywrócenie gleby do stanu użytkowego, 
 4. długotrwale działanie na skały wody, powietrza i zmiennej temperatury, 

 5. warstwa gleby bogata w substancje mineralne i organiczne. 
 

 


