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Atom 
– poziom rozszerzony

Zadanie 1. (1 pkt) Źródło: CKE 2010 (PR), zad. 1.

Zadanie 2. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PR), zad. 2.

Egzamin maturalny z chemii 
Poziom rozszerzony 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Atomy pierwiastka X tworz  jony X3+, których konfiguracj  elektronow  mo na zapisa : 
 

1s2 2s22p6 3s23p63d10 
 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c symbol pierwiastka X, dane dotycz ce jego 
po o enia w uk adzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego) 
s, p lub d, do którego nale y pierwiastek X. 
 

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku 

 
 
 

   
 

 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Jednym z pierwszych sztucznie otrzymanych radionuklidów by  izotop azotu 13

7 N. Powsta  on 

w wyniku napromieniowania izotopu boru 10
5 B cz stkami  pochodz cymi z naturalnej 

przemiany promieniotwórczej, jakiej ulega izotop polonu 210
84 Po. 

 
Napisz równania przemian promieniotwórczych opisanych powy ej. 
 
Równanie przemiany, jakiej ulega izotop polonu 210

84 Po: 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Równanie przemiany, w której powstaje izotop azotu 13
7 N: 

 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poni ej podano wzory pi ciu zwi zków chemicznych. 

Podkre l te wzory, które przedstawiaj  zwi zki chemiczne wyst puj ce w postaci 
kryszta ów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cz steczek. 

CCl4          Li2O          SO2          CS2          BaBr2 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Atomy pierwiastka X tworz  jony X3+, których konfiguracj  elektronow  mo na zapisa : 
 

1s2 2s22p6 3s23p63d10 
 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c symbol pierwiastka X, dane dotycz ce jego 
po o enia w uk adzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego) 
s, p lub d, do którego nale y pierwiastek X. 
 

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku 

 
 
 

   
 

 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Jednym z pierwszych sztucznie otrzymanych radionuklidów by  izotop azotu 13

7 N. Powsta  on 

w wyniku napromieniowania izotopu boru 10
5 B cz stkami  pochodz cymi z naturalnej 

przemiany promieniotwórczej, jakiej ulega izotop polonu 210
84 Po. 

 
Napisz równania przemian promieniotwórczych opisanych powy ej. 
 
Równanie przemiany, jakiej ulega izotop polonu 210

84 Po: 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Równanie przemiany, w której powstaje izotop azotu 13
7 N: 

 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poni ej podano wzory pi ciu zwi zków chemicznych. 

Podkre l te wzory, które przedstawiaj  zwi zki chemiczne wyst puj ce w postaci 
kryszta ów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cz steczek. 

CCl4          Li2O          SO2          CS2          BaBr2 
 

Zadanie 3. (1 pkt) Źródło: CKE 2010 (PR), zad. 3.
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Atomy pierwiastka X tworz  jony X3+, których konfiguracj  elektronow  mo na zapisa : 
 

1s2 2s22p6 3s23p63d10 
 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c symbol pierwiastka X, dane dotycz ce jego 
po o enia w uk adzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego) 
s, p lub d, do którego nale y pierwiastek X. 
 

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku 

 
 
 

   
 

 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Jednym z pierwszych sztucznie otrzymanych radionuklidów by  izotop azotu 13

7 N. Powsta  on 

w wyniku napromieniowania izotopu boru 10
5 B cz stkami  pochodz cymi z naturalnej 

przemiany promieniotwórczej, jakiej ulega izotop polonu 210
84 Po. 

 
Napisz równania przemian promieniotwórczych opisanych powy ej. 
 
Równanie przemiany, jakiej ulega izotop polonu 210

84 Po: 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Równanie przemiany, w której powstaje izotop azotu 13
7 N: 

 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Poni ej podano wzory pi ciu zwi zków chemicznych. 

Podkre l te wzory, które przedstawiaj  zwi zki chemiczne wyst puj ce w postaci 
kryszta ów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cz steczek. 

CCl4          Li2O          SO2          CS2          BaBr2 
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Zadanie 4. (1 pkt) Źródło: CKE 2010 (PR), zad. 21.

Egzamin maturalny z chemii 
Poziom rozszerzony 
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Zadanie 21. (1 pkt) 
Narysuj wzór strukturalny lub pó strukturalny (grupowy) w glowodoru, w którego 
cz steczce wyst puje osiem wi za   i jedno wi zanie .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zadanie 22. (3 pkt) 
Alkeny bardzo atwo przy czaj  bromowodór lub chlorowodór. Reakcje te nie wymagaj  
u ycia katalizatorów ani podwy szenia temperatury. Powsta e w wyniku tej przemiany 
halogenki alkilowe mog  ulega  reakcji podstawienia lub reakcji eliminacji. Temperatura 
pokojowa i u ycie wody jako rozpuszczalnika sprzyja reakcji podstawienia, natomiast u ycie 
alkoholowego roztworu wodorotlenku potasu w podwy szonej temperaturze (oko o 80 ºC) 
prowadzi do reakcji eliminacji.  
W obecno ci kwasu siarkowego(VI) alkeny mog  reagowa  tak e z wod , daj c alkohole. 
Poni ej przedstawiono ci g przemian: 

but-1-en  
1
   2-chlorobutan  

2
   but-2-en  

3
   butan-2-ol 

 
Skorzystaj z powy szej informacji i napisz równania reakcji 1, 2 oraz 3, stosuj c wzory 
pó strukturalne (grupowe) zwi zków organicznych. Je eli reakcja wymaga u ycia 
katalizatora, odpowiedniego rodowiska lub podwy szenia temperatury, napisz to nad 
strza k  równania reakcji. 
 
Równania reakcji: 
 
 
 
 
1: .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
2: .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
3: .................................................................................................................................................. 
 

Zadanie 5. (2 pkt) Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 1.

Zadanie 6. (2 pkt) Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 2.
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Poziom rozszerzony 

 

2

 

Zadanie 1. (2 pkt) 
W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spo ród elektronów walencyjnych 
znajduj  si  na podpow oce 4p (4p3). 

a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisuj c do tabeli odpowiednie 
warto ci trzech liczb kwantowych. 

Liczby kwantowe 
G ówna liczba 

kwantowa  
[n] 

Poboczna liczba 
kwantowa 

[l] 

Magnetyczna liczba 
kwantowa  

[m] 
Warto ci liczb 
kwantowych 

     

b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem 
helowca) konfiguracj  elektronow  jego atomu w stanie podstawowym. 

Symbol pierwiastka: ...................... 

Skrócona konfiguracja elektronowa: ........................................................................................... 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Próbka metalicznego kobaltu o masie 20 g zawiera 10% masowych promieniotwórczego 
izotopu 60Co , którego okres pó trwania 1/2 = 5,3 lat. Pozosta  mas  próbki stanowi  trwa e 
izotopy kobaltu. 

Oblicz, jaka b dzie ca kowita masa kobaltu zawartego w próbce po up ywie 15,9 lat.  

Obliczenia: 

Odpowied :  
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Zadanie 1. (2 pkt) 
W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spo ród elektronów walencyjnych 
znajduj  si  na podpow oce 4p (4p3). 

a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisuj c do tabeli odpowiednie 
warto ci trzech liczb kwantowych. 

Liczby kwantowe 
G ówna liczba 

kwantowa  
[n] 

Poboczna liczba 
kwantowa 

[l] 

Magnetyczna liczba 
kwantowa  

[m] 
Warto ci liczb 
kwantowych 

     

b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem 
helowca) konfiguracj  elektronow  jego atomu w stanie podstawowym. 

Symbol pierwiastka: ...................... 

Skrócona konfiguracja elektronowa: ........................................................................................... 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Próbka metalicznego kobaltu o masie 20 g zawiera 10% masowych promieniotwórczego 
izotopu 60Co , którego okres pó trwania 1/2 = 5,3 lat. Pozosta  mas  próbki stanowi  trwa e 
izotopy kobaltu. 

Oblicz, jaka b dzie ca kowita masa kobaltu zawartego w próbce po up ywie 15,9 lat.  

Obliczenia: 

Odpowied :  
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Zadanie 1. (2 pkt) 
W atomie pewnego pierwiastka w stanie podstawowym trzy spo ród elektronów walencyjnych 
znajduj  si  na podpow oce 4p (4p3). 

a) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisuj c do tabeli odpowiednie 
warto ci trzech liczb kwantowych. 

Liczby kwantowe 
G ówna liczba 

kwantowa  
[n] 

Poboczna liczba 
kwantowa 

[l] 

Magnetyczna liczba 
kwantowa  

[m] 
Warto ci liczb 
kwantowych 

     

b) Podaj symbol tego pierwiastka i przedstaw w formie skróconej (z symbolem 
helowca) konfiguracj  elektronow  jego atomu w stanie podstawowym. 

Symbol pierwiastka: ...................... 

Skrócona konfiguracja elektronowa: ........................................................................................... 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Próbka metalicznego kobaltu o masie 20 g zawiera 10% masowych promieniotwórczego 
izotopu 60Co , którego okres pó trwania 1/2 = 5,3 lat. Pozosta  mas  próbki stanowi  trwa e 
izotopy kobaltu. 

Oblicz, jaka b dzie ca kowita masa kobaltu zawartego w próbce po up ywie 15,9 lat.  

Obliczenia: 

Odpowied :  
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Zadanie 7. (1 pkt) Źródło: CKE 2009 (PR), zad. 26.

Zadanie 8. (3 pkt) Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 1.

Zadanie 9. (2 pkt) Źródło: CKE 2008 (PR), zad. 2.

Zadanie 10. (2 pkt) Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 1.

Egzamin maturalny z chemii 
Poziom rozszerzony 
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Zadanie 26. (1 pkt)  
Podaj liczb  wszystkich wi za   i wi za  w cz steczce w glowodoru o wzorze: 

CH2 CH C CH2

CH3  
Liczba wi za  : .......................                                            Liczba wi za  : ....................... 
 
Zadanie 27. (2 pkt)  
Poni ej przedstawiono wzór pó strukturalny (grupowy) etanianu (octanu) etylu. 

Zapisz wzory pó strukturalne (grupowe) jednego estru i jednego kwasu b d cych 
izomerami octanu etylu. 

Wzór estru Wzór kwasu 
  

Zadanie 28. (1 pkt) 
Glicerol (propan-1,2,3-triol) ulega termicznej dehydratacji. W wyniku odwodnienia glicerolu 
powstaje nienasycony aldehyd – propenal (akroleina).  

Napisz, stosuj c wzory pó strukturalne (grupowe) zwi zków organicznych, równanie 
reakcji otrzymywania propenalu opisan  metod . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nr zadania 24. 25a 25b 26. 27. 28. 
Maks. liczba pkt 2 2 1 1 2 1 Wype nia 

egzaminator! Uzyskana liczba pkt       
 

CH3 C
O

O CH2 CH3

Egzamin maturalny z chemii 
Poziom rozszerzony 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Przeanalizuj po o enie selenu w uk adzie okresowym i okre l podstawowe w a ciwo ci 
tego pierwiastka. Uzupe nij poni sz  tabel . 
 

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie 
podstawowym (z uwzgl dnieniem podpow ok)  

2. Najni szy stopie  utlenienia selenu w zwi zkach chemicznych  

3. Najwy szy stopie  utlenienia selenu w zwi zkach chemicznych  

4. Wzór zwi zku selenu z wodorem  

5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwy szy stopie  
utlenienia  

6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, 
kwasowy, oboj tny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.  

 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Zwi zki jonowe zbudowane s  z jonów dodatnich i ujemnych, które mog  by  jedno- lub 
wieloatomowe. 
 
Z podanego zbioru wybierz i podkre l wzory tych substancji, które s  zwi zkami 
jonowymi. 
 

Ba(OH)2        CCl4        CH3COOH        CO2        H3PO4 

KHCO3        Na2SO4        NH4NO3        Rb2O        SO3 

 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Poni ej przedstawiono ci g przemian. 
 

Ca
1

Ca(OH)2

2
CaCO3

3
CaCl2

 
 
Napisz w formie cz steczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3. 
 
 
Równanie reakcji 1.: .................................................................................................................... 
 
 
Równanie reakcji 2.: .................................................................................................................... 
 
 
Równanie reakcji 3.: .................................................................................................................... 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Przeanalizuj po o enie selenu w uk adzie okresowym i okre l podstawowe w a ciwo ci 
tego pierwiastka. Uzupe nij poni sz  tabel . 
 

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie 
podstawowym (z uwzgl dnieniem podpow ok)  

2. Najni szy stopie  utlenienia selenu w zwi zkach chemicznych  

3. Najwy szy stopie  utlenienia selenu w zwi zkach chemicznych  

4. Wzór zwi zku selenu z wodorem  

5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwy szy stopie  
utlenienia  

6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, 
kwasowy, oboj tny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.  

 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Zwi zki jonowe zbudowane s  z jonów dodatnich i ujemnych, które mog  by  jedno- lub 
wieloatomowe. 
 
Z podanego zbioru wybierz i podkre l wzory tych substancji, które s  zwi zkami 
jonowymi. 
 

Ba(OH)2        CCl4        CH3COOH        CO2        H3PO4 

KHCO3        Na2SO4        NH4NO3        Rb2O        SO3 

 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Poni ej przedstawiono ci g przemian. 
 

Ca
1

Ca(OH)2

2
CaCO3

3
CaCl2

 
 
Napisz w formie cz steczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3. 
 
 
Równanie reakcji 1.: .................................................................................................................... 
 
 
Równanie reakcji 2.: .................................................................................................................... 
 
 
Równanie reakcji 3.: .................................................................................................................... 
 
 

Egzamin maturalny z chemii 
 Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (2 pkt) 
Powstawanie pierwiastków we Wszech wiecie ilustruje uproszczony ci g przemian 
termoj drowych zachodz cych na jednym z etapów ycia gwiazd.  
 

.itd;NeHeX;XHeC;CHeBe;BeHeHe 20
10

4
2

A
Z

A
Z

4
2

12
6

12
6

4
2

8
4

8
4

4
2

4
2 

Ustal liczb  atomow , liczb  masow  i symbol izotopu X. 
 
Liczba atomowa: ......................... Liczba masowa: ......................... Symbol: .............................. 
 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c stopnie utlenienia, jakie przyjmuje siarka  
w zwi zkach chemicznych i jonach o podanych ni ej wzorach. 
 
 Al2(SO4)3 Na2S HSO3

 HS 
Stopie  utlenienia 
siarki     

 
 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Pierwiastek E le y w uk adzie okresowym w 7. grupie i 4. okresie.  
 
Podaj symbol tego pierwiastka i jego liczb  atomow . Napisz skrócon  konfiguracj  
elektronow  atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym oraz okre l dwa 
najwa niejsze stopnie utlenienia, jakie przyjmuje on w zwi zkach chemicznych. 
 

Symbol: ................................................... Liczba atomowa: ......................................................... 

Konfiguracja elektronowa: ............................................................................................................ 

Stopnie utlenienia: ......................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Podaj liczb  wi za   i liczb  wi za   w cz steczce w glowodoru o wzorze:  

CH2 = C(CH3)  C  CH 
 
Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 

Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 
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Zadanie 11. (3 pkt) Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 3.

Zadanie 12. (1 pkt) Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 4.

Zadanie 13. (2 pkt) Źródło: CKE 2007 (PR), zad. 5.

Egzamin maturalny z chemii 
 Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (2 pkt) 
Powstawanie pierwiastków we Wszech wiecie ilustruje uproszczony ci g przemian 
termoj drowych zachodz cych na jednym z etapów ycia gwiazd.  
 

.itd;NeHeX;XHeC;CHeBe;BeHeHe 20
10

4
2

A
Z

A
Z

4
2

12
6

12
6

4
2

8
4

8
4

4
2

4
2 

Ustal liczb  atomow , liczb  masow  i symbol izotopu X. 
 
Liczba atomowa: ......................... Liczba masowa: ......................... Symbol: .............................. 
 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c stopnie utlenienia, jakie przyjmuje siarka  
w zwi zkach chemicznych i jonach o podanych ni ej wzorach. 
 
 Al2(SO4)3 Na2S HSO3

 HS 
Stopie  utlenienia 
siarki     

 
 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Pierwiastek E le y w uk adzie okresowym w 7. grupie i 4. okresie.  
 
Podaj symbol tego pierwiastka i jego liczb  atomow . Napisz skrócon  konfiguracj  
elektronow  atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym oraz okre l dwa 
najwa niejsze stopnie utlenienia, jakie przyjmuje on w zwi zkach chemicznych. 
 

Symbol: ................................................... Liczba atomowa: ......................................................... 

Konfiguracja elektronowa: ............................................................................................................ 

Stopnie utlenienia: ......................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Podaj liczb  wi za   i liczb  wi za   w cz steczce w glowodoru o wzorze:  

CH2 = C(CH3)  C  CH 
 
Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 

Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 
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2

Zadanie 1. (2 pkt) 
Powstawanie pierwiastków we Wszech wiecie ilustruje uproszczony ci g przemian 
termoj drowych zachodz cych na jednym z etapów ycia gwiazd.  
 

.itd;NeHeX;XHeC;CHeBe;BeHeHe 20
10

4
2

A
Z

A
Z

4
2

12
6

12
6

4
2

8
4

8
4

4
2

4
2 

Ustal liczb  atomow , liczb  masow  i symbol izotopu X. 
 
Liczba atomowa: ......................... Liczba masowa: ......................... Symbol: .............................. 
 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Uzupe nij poni sz  tabel , wpisuj c stopnie utlenienia, jakie przyjmuje siarka  
w zwi zkach chemicznych i jonach o podanych ni ej wzorach. 
 
 Al2(SO4)3 Na2S HSO3

 HS 
Stopie  utlenienia 
siarki     

 
 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Pierwiastek E le y w uk adzie okresowym w 7. grupie i 4. okresie.  
 
Podaj symbol tego pierwiastka i jego liczb  atomow . Napisz skrócon  konfiguracj  
elektronow  atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym oraz okre l dwa 
najwa niejsze stopnie utlenienia, jakie przyjmuje on w zwi zkach chemicznych. 
 

Symbol: ................................................... Liczba atomowa: ......................................................... 

Konfiguracja elektronowa: ............................................................................................................ 

Stopnie utlenienia: ......................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Podaj liczb  wi za   i liczb  wi za   w cz steczce w glowodoru o wzorze:  

CH2 = C(CH3)  C  CH 
 
Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 

Liczba wi za  : ............................................................................................................................ 

 
 

Egzamin maturalny z chemii 
 Poziom rozszerzony 
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Zadanie 5. (2 pkt)  
Dane s  orbitale atomowe oznaczone na rysunkach literami A, B, C i D. 
 

 
               A                                     B                                     C                                        D 
 
Na podstawie powy szego rysunku uzupe nij poni sze zdania. 

1. Orbitale oznaczone literami B i C ró ni  si  warto ci  ........................................................... 

liczby kwantowej.  

2. Orbitale o identycznej warto ci pobocznej liczby kwantowej, ró ni ce si  warto ci  

g ównej liczby kwantowej, to orbitale oznaczone literami ......................... i .......................... 

3. Orbitale oznaczone literami ...................... i ..................... ró ni  si  warto ci  

magnetycznej liczby kwantowej. 

Zadanie 6. (3 pkt)   
Oblicz, w jakim stosunku masowym nale y zmiesza  ze sob  wod  destylowan  i roztwór 
wodorotlenku sodu o st eniu 6,10 mol/dm3 i g sto ci 1,22 g/cm3, aby otrzyma  roztwór  
o st eniu 10%. 
 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied : 
 
 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 suma 
Maks. liczba pkt 2 2 3 1 2 3 13 Wype nia 

egzaminator! Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 14. (1 pkt) Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 28.

Zadanie 15. (3 pkt) Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 29.

Egzamin maturalny z chemii 
 Arkusz II 
2

Zadanie 28. (1 pkt) 
Poni szy schemat przedstawia zdolno  przenikania przez materi  ró nych rodzajów 
promieniowania jonizuj cego. 

O ÓW 

ALUMINIUM 

BETON 

PAPIER 1
2

34

 
Wype nij poni sz  tabel , wpisuj c obok numeru ze schematu odpowiadaj cy mu rodzaj 
promieniowania ( ,  lub ). 
 

Numer ze schematu Rodzaj promieniowania 
1  
2  
3 neutrony 
4  

 
 
Zadanie 29. (3 pkt) 
Promieniotwórczy izotop w gla C-14 powstaje w górnych warstwach atmosfery i ulega 
asymilacji przez ro liny w postaci tlenku w gla(IV). Równowaga, jaka si  ustala w procesach 
od ywiania i oddychania w danym rodowisku sprawia, e zawarto  w gla w organizmach 
ywych jest sta a. W przypadku obumarcia organizmu izotop C-14 przestaje by  uzupe niany 

i z up ywem czasu jego ilo  w obumar ych szcz tkach organizmu ulega zmniejszeniu 
na skutek rozpadu promieniotwórczego.  

Na podstawie: A. Czerwi ski, Energia j drowa i promieniotwórczo , Warszawa 1998 
 

Ustal, wykonuj c obliczenia, ile razy zmala a zawarto  izotopu w gla C-14 w drewnie, 
które pochodzi z drzewa obumar ego przed 11460 laty. Okres pó trwania tego izotopu 
w gla wynosi 5730 lat. 
 

Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied :  
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Zadanie 28. (1 pkt) 
Poni szy schemat przedstawia zdolno  przenikania przez materi  ró nych rodzajów 
promieniowania jonizuj cego. 

O ÓW 

ALUMINIUM 

BETON 

PAPIER 1
2

34

 
Wype nij poni sz  tabel , wpisuj c obok numeru ze schematu odpowiadaj cy mu rodzaj 
promieniowania ( ,  lub ). 
 

Numer ze schematu Rodzaj promieniowania 
1  
2  
3 neutrony 
4  

 
 
Zadanie 29. (3 pkt) 
Promieniotwórczy izotop w gla C-14 powstaje w górnych warstwach atmosfery i ulega 
asymilacji przez ro liny w postaci tlenku w gla(IV). Równowaga, jaka si  ustala w procesach 
od ywiania i oddychania w danym rodowisku sprawia, e zawarto  w gla w organizmach 
ywych jest sta a. W przypadku obumarcia organizmu izotop C-14 przestaje by  uzupe niany 

i z up ywem czasu jego ilo  w obumar ych szcz tkach organizmu ulega zmniejszeniu 
na skutek rozpadu promieniotwórczego.  

Na podstawie: A. Czerwi ski, Energia j drowa i promieniotwórczo , Warszawa 1998 
 

Ustal, wykonuj c obliczenia, ile razy zmala a zawarto  izotopu w gla C-14 w drewnie, 
które pochodzi z drzewa obumar ego przed 11460 laty. Okres pó trwania tego izotopu 
w gla wynosi 5730 lat. 
 

Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied :  
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Zadanie 16. (1 pkt) Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 48.

Informacja do zadania 17 i 18

Zadanie 17. (1 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 31.

Zadanie 18. (1 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 32.

Egzamin maturalny z chemii 
 Arkusz II 
10

Zadanie 47. (2 pkt) 
Napisz wzory pó strukturalne (grupowe) trzech izomerycznych alkinów zawieraj cych 
5 atomów w gla w cz steczce. 
 
Wzór izomeru I: 
 
 
 
 
Wzór izomeru II: 
 
 
 
 
Wzór izomeru III: 
 
 
 
 

 
Zadanie 48. (1 pkt) 
Okre l liczb  wi za  typu  i typu  mi dzy atomami w gla w cz steczce zwi zku 
o nast puj cym wzorze: 
 

CH2 C CH CH2

CH3  
 
 
Liczba wi za  typu : .............................................................. 
 
Liczba wi za  typu : .............................................................. 
 
 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Poni ej przedstawiono wzory pó strukturalne (grupowe) dwóch pochodnych propanu. 
 
Podaj wzór pó strukturalny (grupowy) jednego izomeru ka dego z tych zwi zków. 
 

H3C C CH3

O

Wzór izomeru: 

H3C CH2 C
O

OH

 

Wzór izomeru: 

 

     
   

 

      
 

              
 
    
    

    

 

    
      

      
      

 

 

    
  

         
        

           
           
  

 

     
   

 

      
 

              
 
    
    

    

 

    
      

      
      

 

 

    
  

         
        

           
           
  

 

     
   

 

      
 

              
 
    
    

    

 

    
      

      
      

 

 

    
  

         
        

           
           
  

 


