Etap 2 – FINAŁ

Konkurencja laboratoryjna
A r kus z zad ań l abo ra tor yj ny ch

Zadanie A (5 pkt.)
Podczas badania mieszaniny jonów jednym ze sposobów wykrycia Co2+ jest dodanie roztworu NH4SCN. Jednak
metoda ta nie jest precyzyjna, ponieważ powstałe czerwone zabarwienie może być spowodowane obecnością jonów Fe3+.
a) (1 pkt.) Mając do dyspozycji następujące odczynniki: NaOH, NaF, NH3∙H2O, napisz jakiego odczynnika należy użyć aby
zamaskować jon Fe3+ ?
b) (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji w formie jonowej odczynnika podanego w podpunkcie a) z Fe3+.
c) (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji w formie jonowej Co2+ z NH4SCN.
d) (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji w formie jonowej Fe3+ z NH4SCN.
e) (1 pkt.) Podaj nazwę zwyczajową produktu reakcji jonów Fe3+ z NH4SCN.
Zadanie B (15 pkt.)
Niektóre kationy możemy wykryć wykorzystując analizę płomieniową. Przed przystąpieniem do analizy, drucik
platynowy należy dokładnie wyprażyć w płomieniu palnika, aby pozbyć się z jego powierzchni jonów, które mogą dawać
pozytywny wynik analizy. W tym celu drucik należy zanurzyć w roztworze HCl o stężeniu 6 mol·dm-3, a następnie umieścić
w płomieniu palnika. Czynność tą powtarza się kilka razy. Wyprażony drucik należy zanurzyć w roztworze próbki
i umieścić go w płomieniu palnika. Charakterystyczne zabarwienie płomienia wskazuje na obecność określonego jonu.
a) (10 pkt.) W probówkach 1-5 znajdują się jony w przypadkowej kolejności: K+, Na+, Ca2+, Ba2+ oraz Cu2+. Wykonaj
analizę płomieniową, a następnie zidentyfikuj powyższe jony oraz podaj odpowiadające im zabarwienie płomienia.
b) (2 pkt.) Wyjaśnij mechanizm reakcji zachodzących w płomieniu.
c) (1 pkt.) Jony Na+ barwią płomień w charakterystyczny sposób, maskując obecność K + w próbce. W jaki sposób należy
przeprowadzić poprawną analizę płomieniową próbki zawierającej zarówno jony K+ i Na+?
d) (2 pkt.) Podaj przykłady dwóch innych jonów, które można wykryć za pomocą analizy płomieniowej oraz kolor, na jaki
zabarwi się płomień w ich obecności?
Zadanie C (9 pkt.)
Wartości iloczynu rozpuszczalności wybranych soli:
Substancja

Iloczyn rozpuszczalności

AgCl

1,58.10-10

PbCl2

1,6.10-5

a) (4 pkt.) Czy wytrąci się osad PbCl2 jeżeli zmieszamy 400 cm3 roztworu Pb(NO3)2 o stężeniu 0,01 mol·dm-3 z 600 cm3
roztworu NaCl o stężeniu 0,02 mol·dm-3? Zapisz obliczenia.
b) (3 pkt.) Badany roztwór zawiera jony Pb2+ i Ag+, a stężenie każdego z tych jonów wynosi 0,01 mol·dm-3. Która z soli
(PbCl2 czy AgCl) wytrąci się jako pierwsza z roztworu (w postaci osadu) po wprowadzeniu jonów Cl-? Zapisz obliczenia.
c) (2 pkt.) Krótko opisz dwie metody pozwalające na rozdzielenie osadu od roztworu.
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Zadanie D (6 pkt.)
Alkacymetria jest jednym z ważniejszych działów analizy ilościowej, w której ustala się dokładne stężenie kwasów
lub zasad poprzez miareczkowanie roztworów. W trakcie miareczkowania alkacymetrycznego zachodzi reakcja
zobojętniania, która prowadzi do zmian pH mieszaniny. Zmiany te obserwuje się w obecności odpowiednich wskaźników.
Wykonanie miareczkowania:
Przepłukać biuretę niewielką ilością mianowanego roztworu HCl (ok. 0,1 mol·dm-3). Biuretę umieścić w statywie,
napełnić roztworem HCl o stężeniu ok. 0,1 mol·dm-3 i ustawić „zero”. Z otrzymanej próbki NaOH pobrać 25 cm3 roztworu,
a następnie przenieść ilościowo do kolby Erlenmeyera. Roztwór ten należy rozcieńczyć wodą destylowaną do 50 cm3
i dodać kilka kropel wskaźnika – oranżu metylowego. Kroplami dodawać roztwór HCl z biurety, aż do wyraźnej zmiany
barwy wskaźnika z pomarańczowej na czerwoną (od pierwszej dodanej kropli). Po zakończeniu procedury odczytać
objętość roztworu HCl zużytego do miareczkowania roztworu NaOH. Analizę należy powtórzyć trzy razy.
a) (5 pkt.) Wyznacz miano otrzymanego roztworu NaOH, wykonując miareczkowanie za pomocą roztworu HCl o stężeniu
ok. 0,1 mol·dm-3 (dokładne stężenie podane jest na etykiecie z roztworem).
b) (1 pkt.) Zapisz równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania alkacymetrycznego.
Zadanie E (15 pkt.)
W probówkach 1-5 znajdują się kationy: Ni2+, Fe3+, Ag+, Cu2+, Hg+ w przypadkowej kolejności. Zestaw do wykonania
analizy zawiera następujące odczynniki: NaOH, NH3∙H2O, KBr, KI, Na2S, Na2S2O3, Na2HPO4, SnCl2, (NH4)2[Hg(SCN)4],
Na2CO3, NH4SCN, CH3COONa, CH3COOH, HCl, HNO3 oraz H2SO4.
a) (15 pkt.) Korzystając z wyżej wymienionych odczynników dokonaj identyfikacji kationów znajdujących się
w probówkach 1-5. W każdej probówce znajduje się tylko jeden kation. Wybierz jedną z reakcji, które pozwalają na
jednoznaczną identyfikację kationu w danym zestawie. Zapisz obserwacje (należy uwzględnić: zastosowane odczynniki,
środowisko reakcji, koloru powstałego osadu lub roztworu, rozpuszczalność osadu itp.) oraz równania zachodzących
reakcji w formie jonowej skróconej.

Wszystkie odpowiedzi należy zamieścić w arkuszu odpowiedzi.

OSZCZĘDNIE gospodaruj odczynnikami – nie ma możliwości otrzymania
dodatkowych roztworów!
Łącznia ilość punktów: 50 pkt.
Czas trwania konkurencji: 120 minut
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Etap 2 – FINAŁ

Konkurencja laboratoryjna
Informacja do zadania E

Tabela 1. Charakterystyczne reakcje wybranych odczynników oraz kationów
Kation
Odczynnik

Cu 2

Ag 

Hg 

Fe3

Ni 2

NaOH

+

+

+

+

+

NH 3  H 2 O

+

+

+

+

HCl aq 

+

KBr

+
+

KI

+

+
+

SnCl2

NH 4 2 HgSCN4 

+

NH 4 SCN

+

CH 3 COONa

+

Na 2 HPO 4

+

Symbol „+” oznacza, że zachodzi reakcja (lub kilka reakcji), co pozwala na jednoznaczną
identyfikację kationu
Puste pole oznacza brak reakcji, która pozwoliłaby na jednoznaczną identyfikację kationu
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Etap 2 – FINAŁ

Konkurencja laboratoryjna
Model odpowiedzi do zadań laboratoryjnych

Zadanie A (5 pkt.)
1 pkt. – poprawne podanie odczynnika do
maskowania Fe3+

a) NaF
b) Fe 3  6 F   FeF63

1 pkt. – poprawny zapis równania reakcji w formie
jonowej skróconej

c) Co2  4 SCN   Co SCN24

1 pkt. – poprawny zapis równania reakcji w formie
jonowej skróconej

d) Fe 3  3 SCN  Fe SCN3 lub Fe 3  6 SCN   Fe SCN36

1 pkt. – poprawny zapis równania reakcji w formie
jonowej skróconej
1 pkt. – poprawna nazwa zwyczajowa

e) Smocza krew

Maks. 5 pkt.
Zadanie B (15 pkt.)
a) Rozmieszczenie jonów w zestawach znajduje się na ostatniej
stronie modelu odpowiedzi.
K+ barwi płomień na kolor fioletowy lub jasnofioletowy
Na+ barwi płomień na kolor żółty
Ca2+ barwi płomień na kolor czerwony lub ceglastoczerwony
Ba2+ barwi płomień na kolor zielony
Cu2+ barwi płomień na kolor zielony lub niebieski
b) W wysokich temperaturach, związki parują, a ich pary
w stanie wzbudzenia zabarwiają płomień palnika
w charakterystyczny sposób. Zabarwienie to jest efektem
wzbudzenia atomów metali w płomieniu, które wracając do
stanu podstawowego emitują kwant światła o ściśle określonej
długości fali.
c) Płomień należy obserwować przez szkło kobaltowe

2 pkt. – za każdy poprawne zidentyfikowany jon oraz
barwę płomienia

1 pkt. – poprawne wyjaśnienie reakcji zachodzących
w płomieniu

1 pkt. – poprawny sposób analizy

d) Li+ barwi płomień na kolor karminowy, ciemnoczerwony
Na+ barwi płomień na kolor intensywnie żółty
K+ barwi płomień na kolor różowy i różowofioletowy
Rb+ barwi płomień na kolor purpurowy i jasnofioletowy
Cs+ barwi płomień na kolor niebieski i niebieskofioletowy
Ca2+ barwi płomień na kolor ceglastoczerwony
Sr2+ barwi płomień na kolor karminowoczerwony
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Ba2+ barwi płomień na kolor jasnozielony i żółtozielony
Ra2+ barwi płomień na kolor karminowoczerwony
Eu3+ barwi płomień na kolor czerwony
Cu2+ (halogenki) barwi płomień na kolor niebieskozielony
Cu2+ (inne sole) barwi płomień na kolor zielony
Cu+ barwi płomień na kolor niebieski
Ga3+ barwi płomień na kolor fioletowy i niebieskofioletowy
In3+ barwi płomień na kolor indygowy
Tl+ barwi płomień na kolor zielony

2 pkt. – podanie 2 poprawnych przykładów jonów
oraz zabarwienia płomienia palnika, które można
wykryć za pomocą analizy płomieniowej

Maks. 15 pkt.
Zadanie C (9 pkt.)
a) PbNO3 2  2 NaCl  PbCl2  2 NaNO3

PbNO 3 2  Pb 2  2NO 3
n Pb2  0,01

mol
dm

3

 0,4 dm3  4  103 mol

Stężenie Pb2+ po zmieszaniu z 600 cm3 0,02 mol·dm-3 NaCl:

Vkońońcowe  400cm 3  600cm 3  1 000cm 3  1 dm3





c Pb2  Pb2 

0,004mol
1 dm

3

 0,004

mol
dm3

NaCl  Na   Cl 
n Cl   0,02

mol

 0,6 dm3  0,012mol

dm3

1 pkt. – poprawne obliczenie stężenia Pb2+

Stężenie Cl- po zmieszaniu z 400 cm3 0,01 mol·dm-3 Pb(NO3)2:

 

c Cl   Cl  

0,012mol
dm3

0,012

mol

1 pkt. – poprawne obliczenie stężenia Cl-

dm3

Ze wzoru na iloczyn stężeń:

PbCl2  Pb2  2Cl



 

I s  Pb2 Cl 

2

I PbCl2  0,004  (2  0,012)  2,3 10
2

5

1 pkt. – poprawne obliczenie wartości iloczynu
stężeń

Iloczyn rozpuszczalności PbCl2 wynosi 1,6·10-5
2,3·10-5 > 1,6·10-5
Odpowiedź: Wytrąca się osad

1 pkt. – podanie poprawnej odpowiedzi
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b) Obliczenie stężenia jonów Cl- potrzebnych do wytrącenia
osadówPbCl2 oraz AgCl
-dla PbCl2:

PbCl2  Pb2  2 Cl 



 

2

I PbCl2  Pb2 Cl 

Cl   Pb 


1,6  105

 1,6  105

1,6  105



2

102

 0,04

1 pkt. – poprawne obliczenie stężenia jonów Clpotrzebnego do wytrącenia osadu PbCl2

mol
dm3

-dla AgCl:

AgCl  Ag   Cl 

  

I AgCl  Ag  Cl   1,58 10 10

Cl  


1,58 1010

Ag 




1,58 1010
102

 1,58 108

1 pkt. – poprawne obliczenie stężenia jonów Clpotrzebnego do wytrącenia osadu AgCl

mol
dm3

Odpowiedź: Jako pierwszy wytrąci się osad AgCl

1 pkt. – podanie poprawnej odpowiedzi

c) dekantacja – zlanie cieczy znad osadu, który się pod nią
znajduje w naczyniu
sączenie (filtracja) – mechaniczne zatrzymywanie ciała stałego
przy użyciu przegrody porowatej (filtru)
odwirowanie – wprowadzanie osadu i roztworu w szybki ruch
obrotowy, którego stałe przyspieszenie zwiększa szybkość
sedymentacji
sedymentacja – opadanie osadu w wyniku działania sił
bezwładności lub grawitacji

1 pkt. – podanie 2 poprawnych metod oddzielania
osadu od roztworu
1 pkt. – poprawny opis metod oddzielania osadu od
roztworu

Maks. 9 pkt.
Zadanie D (6 pkt.)
a)

L.p.

Objętość
NaOH

Stężenie
HCl

Objętość
HCl

[cm3]

[mol·dm-3]

[cm3]

1
2

x
25

0,1

3

y
z

Średnia
objętość
HCl
[cm3]

xyz
3

Wyznaczanie dokładności:

Stężenie
NaOH

1 pkt. – poprawne wyznaczenie średniej objętości
roztworu

[mol·dm-3]

1 pkt. – poprawne obliczenie stężenia roztworu
NaOH

0,1

3 pkt. – przedział dokładności: 0 – 0,1 mol·dm-3
2 pkt. – przedział dokładności: 0,11 – 0,2 mol·dm-3
1 pkt. – przedział dokładności: 0,21 – 0,3 mol·dm-3
0 pkt. – przedział dokładności: 0,3 – ∞ mol·dm-3

x  C podane przez druzyne  C wyznaczone przez komisje
b) NaOH  HCl  NaCl  H2O

1 pkt. – poprawny zapis równania reakcji
zachodzącej podczas miareczkowania
Maks. 6 pkt.
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Zadanie E (15 pkt.)
a) W tabeli zamieszczono wszystkie możliwe odpowiedzi, które mogą być wskazane przez finalistów. Pozostałe reakcje,
zostały uznane za niejednoznaczne do identyfikacji danego jonu w danym zestawie. Rozmieszczenie jonów w zestawach
znajduje się na ostatniej stronie modelu odpowiedzi.
1 pkt. – poprawne przyporządkowanie jonu do numeru probówki
0,5 pkt. – poprawny opis osadu
0,5 pkt. – rozpuszczalność osadu (podanie przynajmniej 50 % możliwych odpowiedzi)
1 pkt. – poprawny zapis reakcji w formie jonowej skróconej
Jon

Ag+

Hg+

Obserwacje

Reakcja

Biały, serowaty osad AgCl, który
rozpuszcza się w nadmiarze jonów
Cl- w roztworze oraz w NH3·H2O
(AgCl wytrąca się ponownie po
dodaniu HNO3).

Ag   Cl   AgCl 

Słomkowy osad (żółtawe mleczko)
AgBr,
słabo
rozpuszczalny
w amoniaku, dobrze rozpuszczalny
w KCN lub Na2S2O3.

Ag   Br   AgBr 

Żółtawy osad (mleczno żółty) AgI,
który w NH3·H2O bieleje, ale się nie
rozpuszcza.

Ag   I   AgI 

Reakcja z KOH lub NaOH: brunatny
osad
Ag2O
nierozpuszczalny
w nadmiarze wodorotlenku. Osad
rozpuszcza się w NH3·H2O i HNO3

2 Ag   2 OH  Ag 2O  H2O

Reakcja z NaOH lub KOH: brązowy
osad Hg2O. Osad nie rozpuszcza się
w nadmiarze odczynnika i łatwo
rozpuszcza się w rozcieńczonych
kwasach.

2 Hg   2 OH  Hg 2O  H2O

Przy niedużej ilości odczynnika osad
zielonkawy,
który
przechodzi
w pomarańczowy. Czerwony osad
HgI2
powstaje
przy
dużym
nadmiarze
odczynnika.
Osad
rozpuszczalny w nadmiarze KI (ok.
100-krotnym)
z
utworzeniem
bezbarwnego kompleksu [HgI4]2-

2Hg   2I   Hg 2 I 2 

W reakcji z SnCl2 powstaje biały
osad Hg2Cl2, który dalej redukuje się
do Hg(0) dając szary osad (po
pewnym czasie).

2 Hg   Sn 2  8 Cl   Hg 2Cl2  SnCl24

Hg 2Cl2  Sn 2  4 Cl   2 Hg  SnCl26

Uwagi

Punkty są przyznawane,
gdy jest zaznaczone, że
osad rozpuszcza się
w NH3·H2O - można go
pomylić z Fe(OH)3.
W przeciwnym wypadku
0 pkt. za całość.

0,5 pkt. - za każdą
poprawną reakcję
0,5 pkt. - za podanie każdej
poprawnej formy osadu.
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Jon

Obserwacje
Pod wpływem KOH lub NaOH
wytrąca się niebieski, galaretowaty
osad Cu(OH)2, słabo rozpuszczalny
w stężonym roztworze NaOH lub
KOH. Podczas gotowania niebieski
osad przechodzi w ciemnoszary
(czarny) osad CuO.

Cu2+

Po dodaniu NH3·H2O i wstrząśnięciu
powstaje
jasnoniebieski
osad
wodorotlenosoli,
która
łatwo
rozpuszcza
się w
nadmiarze
odczynnika, a roztwór zabarwia się
na ciemnoniebieski (granatowofioletowy) kolor.
W reakcji z KI powstaje czarny,
brunatny, brunatno-zielony osad
CuI2, rozkładający się do białego
osadu Cu2I2, a roztwór przyjmuje
brunatne zabarwienie związane z
wydzielającym się wolnym jodem.
Reakcja
z
(NH4)2[Hg(SCN)4]
prowadzi
do
powstania
żółtozielonego,
krystalicznego
osadu.
Nad
osadem
roztwór
przybiera zielone zabarwienie, które
po pewnym czasie przechodzi
w niebieskie.

Fe3+

Reakcja

Uwagi

Cu 2  2OH   CuOH 2 
T
CuOH 2  
CuO  H 2 O

2Cu 2  2SO24  3NH 3  H 2 O 
 Cu 2 OH 2 SO4  2NH 4  SO24

2 Cu2  4 I   2 CuI2 
2 CuI2  Cu2I 2  I 2 

Cu2  HgSCN4 2  Cu Hg SCN4  

1 pkt. – poprawne
obserwacje,
1 pkt. – podanie
poprawnego równania
reakcji.

W reakcji z NaOH lub KOH powstaje
czerwonobrunatny osad Fe(OH)3.
Osad nie roztwarza się w nadmiarze
odczynnika.

Fe 3  3 OH  Fe OH3 

Punkty są przyznawane,
gdy jest zaznaczone, że
osad nie roztwarza się
w NH3·H2O – można
pomylić z Ag2O.
W przeciwnym wypadku
0 pkt. za całość.

W reakcji z NH3·H2O powstaje
czerwonobrunatny,
galaretowaty
osad Fe(OH)3. Osad nie rozpuszcza
się w nadmiarze odczynnika, ale
łatwo rozpuszcza się w kwasach.

Fe 3  3 NH3  H2O  Fe OH3  3 NH 4

W reakcji z KSCN lub NH4SCN
w słabo zakwaszonym roztworze
powstaje
krwistoczerwone
zabarwienie (tzw. smocza krew).
W nadmiarze jonów SCN- barwa
roztworu pogłębia się.
W reakcji z CH3COONa powstaje
czerwonobrunatne zabarwienie od
Fe(CH3COO)3.

Fe 3  3 SCN  Fe SCN3 
lub

Fe 3  6 SCN   Fe SCN36

Fe 3  3CH3COO  Fe CH3COO3 

1 pkt. – podanie
obserwacji,
1pkt. – podanie
poprawnego równania
reakcji.
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Jon

Ni2+

Obserwacje

Reakcja

W reakcji z NaOH lub KOH powstaje
zielony, galaretowaty osad Ni(OH)2.
Osad
nie
rozpuszcza
się
w
nadmiarze
odczynnika,
rozpuszcza się w rozcieńczonych
kwasach, NH3·H2O i roztworach soli
amonu (po pewnym czasie może
ponownie wytrącić się osad).

Ni 2  2 OH  NiOH2 

NH3·H2O z obojętnych roztworów
wytrąca zielony, zielono-niebieski,
lazurowy osad hydroksosoli, który
rozpuszcza
się w
nadmiarze
odczynnika
z
utworzeniem
szafirowofioletowego, granatowego
kompleksu [Ni(NH3)6]2+.
W reakcji z Na2HPO4 powstaje
jasnozielony (zielone mleczko) osad
Ni3(PO4)2. Osad rozpuszcza się
w kwasach mineralnych i CH3COOH.

Uwagi

Ni 2  Cl   NH3  H2O  Ni OHCl  NH4
Ni OHCl  6 NH3  H2O 

 Ni NH3 6 2  OH  Cl   6 H2O

3 Ni 2  2 HPO24  Ni3 PO4 2  2 H 
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Etap 2 – FINAŁ

Konkurencja laboratoryjna
Rozmieszczenie substancji w zestawach

Zadanie B
Nr drużyny

Probówka 1

Probówka 2

Probówka 3

Probówka 4

Probówka 5

1

Na+

Ca2+

K+

Cu2+

Ba2+

2

K+

Ba2+

Na+

Ca2+

Cu2+

3

Ca2+

Na+

Cu2+

K+

Ba2+

4

Cu2+

K+

Ca2+

Ba2+

Na+

5

Cu2+

Ba2+

K+

Na+

Ca2+

6

Na+

Ca2+

Ba2+

Cu2+

K+

7

K+

Ba2+

Ca2+

Na+

Cu2+

8

Ba2+

Na+

Cu2+

Ca2+

K+

Zadanie E
Nr drużyny

Probówka 1

Probówka 2

Probówka 3

Probówka 4

Probówka 5

1

Ni2+

Ag+

Cu2+

Hg+

Fe3+

2

Ag+

Cu2+

Ni2+

Fe3+

Hg+

3

Hg+

Ni2+

Ag+

Fe3+

Cu2+

4

Cu2+

Hg+

Fe3+

Ni2+

Ag+

5

Ag+

Hg+

Cu2+

Ni2+

Fe3+

6

Fe3+

Ag+

Hg+

Cu2+

Ni2+

7

Cu2+

Fe3+

Ni2+

Ag+

Hg+

8

Ni2+

Fe3+

Hg+

Cu2+

Ag+
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