Przedmiot: Chemia

Raport z zestawu pytan

Nazwa testu: Roztwory wodne wer. 1.0.14
Klasa: II Gimnazjum
1. Co to jest sublimacja?
A) zmiana stanu skupienia ze stalego w gazowy
B) np. przejscie lodu w pare wodna
C) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
D) zmiana stanu skupienia z cieklego na gazowy
E) zmiana stanu skupienia z gazowego na ciekly
F) zjawisko zachodzace podczas gotowania wody
2. Co to jest desublimacja?
A) przejscie ze stanu gazowego w stan staly
B) przejscie ze stanu stalego w gazowy
C) zmiana stanu skupienia ze stalego w ciekly
D) przejscie lodu w pare wodna
E) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
3. Co to jest topnienie?
A) zmiana stanu skupienia ze stalego w ciekly
B) zmiana stanu skupienia z cieklego w gazowy
C) zmiana stanu skupienia ze stalego w gazowy
D) zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekly
E) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
4. Co to jest skraplanie?
A) zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekly
B) przejscie ze stanu gazowego w staly
C) przejscie ze stanu cieklego w staly
D) zmiana stanu skupienia ze stalego w ciekly
E) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
5. Co to jest parowanie?
A) zmiana stanu skupienia z cieklego w gazowy
B) zjawisko zachodzace podczas gotowania
C) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
D) zmiana stanu skupienia ze stalego w gazowy
E) zmiana stanu skupienia z gazowego w staly
6. Co to jest krzepniecie?
A) zmiana stanu skupienia z cieklego na staly
B) zjawisko zachodzace podczas tworzenia sie lodu
C) przejscie ze stanu gazowego w ciekly
D) przejscie ze stanu cieklego w gazowy
E) zjawisko zachodzace np. podczas schniecia prania na mrozie
F) zjawisko zachodzace podczas gotowania wody
7. Czym jest woda?
A) zwiazek chemiczny wodoru i tlenu
B) tlenek wodoru
C) mieszanina wodoru i tlenu
D) zwiazek chemiczny, którego czasteczka sklada sie z 2 atomów tlenu i 1 atomu wodoru
E) zwiazek chemiczny wodoru i azotu
8. Jakie wiazania wystepuja w czasteczce wody?
A) atomowe
B) kowalencyjne
C) jonowe
D) kreskowe
E) sumaryczne
9. Co nazywamy dipolem?
A) czasteczki zwiazków chemicznych, w których mozna wyróznic bieguny
B) czasteczke polarna
C) czasteczke o ladunku dodatnim
D) czasteczke o ladunku ujemnym
E) atom o ladunku dodatnim
F) atom o ladunku ujemnym
10. Jak mozna otrzymac wode?
A) w wymiku reakcji syntezy, z wodoru i tlenu podczas spalania wodoru w tlenie lub w powietrzu
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B) w reakcji wymiany, dzialajac wodorem na tlenki niektórych metali
C) w reakcji calkowitego spalania dowolnej substancji pochodzenia organicznego
D) podczas rozkladu niektórych zwiazków organicznych
E) w wyniku reakcji dowolnego metalu z tlenem
F) w procesie fotosyntezy
G) w wyniku reakcji metalu z kwasem
11. Co to jest rozpuszczalnik?
A) ciecz, w której rozpuszczana jest jakas substancja
B) substancja stala, która rozpuszczamy w cieczy
C) mieszanina substancji cieklej i stalej
D) mieszanina, w krórej nie mozna odróznic jej skladników
12. Co to jest roztwór wlasciwy?
A) roztwór, w którym srednica
B) roztwór, w którym srednica
C) roztwór, w którym srednica
D) roztwór, w którym srednica

czastek
czastek
czastek
czastek

substancji
substancji
substancji
substancji

rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej

jest
jest
jest
jest

mniejsza niz 1nm
wieksza niz 1nm
wieksza niz 1nm i mniejsza niz 200nm
wieksza niz 200nm

13. Który z wymienionych roztworów jest roztworem wlasciwym?
A) roztwór wodny soli kuchennej
B) roztwór zelatyny w wodzie
C) mieszanina kredy i wody
D) mieszanina oleju i wody
14. Co to jest koloid?
A) roztwór, w którym
B) roztwór, w którym
C) roztwór, w którym
D) roztwór, w którym

srednica
srednica
srednica
srednica

czastek
czastek
czastek
czastek

substancji
substancji
substancji
substancji

rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej

jest wieksza niz 1nm i mniejsza niz 200nm
jest mniejsza niz 1nm
jest wieksz niz 200nm
nie przekracza 20nm

rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej
rozpuszczonej

jest
jest
jest
jest

15. Który z wymienionych roztworów jest koloidem?
A) roztwór zelatyny w wodzie
B) roztwór wodny soli kuchennej
C) mieszanina kredy i wody
D) mieszanina oleju i wody
16. Co to jest zawiesina?
A) roztwór, w którym
B) roztwór, w którym
C) roztwór, w którym
D) roztwór, w którym

srednica
srednica
srednica
srednica

czastek
czastek
czastek
czastek

substancji
substancji
substancji
substancji

wieksza niz 200nm
wieksza niz 1nm i mniejsza niz 200nm
mniejsza niz 1nm
mniejsza niz 200nm

17. Który z wymienionych roztworów jest zawiesina?
A) mieszanina kredy i wody
B) roztwór zelatyny w wodzie
C) roztwór wodny soli kuchennej
D) mieszanina wody i octu
18. Który z ponizszych czynników ma wplyw na przyspieszenie procesu rozpuszczania substancji stalej w wodzie?
A) temperatura
B) rozdrobnienie
C) mieszanie
D) objetosc
E) temperarura topnienia
F) temperatura wrzenia
19. Co to jest roztwór nasycony?
A) roztwór zawierajacy maksymalna ilosc substancji rozpuszczonej w danej temperaturze
B) roztwór zawierajacy maksymalna zawsze stala mase substancji rozpuszczonej niezaleznie od temperatury
C) roztwór, w którym rozpusci sie jeszcze pewna ilosc substancji rozpuszczanej
D) roztwór, w którym nawet po podwyzszeniu temperatury nie mozemy rozpuscic juz wiecej substancji rozpuszczanej
20. Co to jest roztwór nienasycony?
A) roztwór, w którym mozemy jeszcze rozpuscic pewna ilosc substancji rozpuszczanej
B) roztwór zawierajacy maksymalna ilosc substancji rozpuszczonej w danej temperaturze
C) roztwór, w którym nawet po podwyzszeniu temperatury nie mozemy rozpuscic juz wiecej substancji rozpuszczanej
D) roztwór, w którym tylko po podwyzszeniu temperatury mozemy rozpuscic okreslona ilosc substancji rozpuszczanej
21. Jak mozna otrzymac roztwór nasycony z nienasyconego?
A) poprzez dodanie substancji rozpuszczanej
B) poprzez odparowanie wody
C) poprzez oziebienie roztworu
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D) poprzez dodanie wody
E) poprzez ogrzanie roztworu
F) poprzez zmniejszenie ilosci substancji rozpuszczonej
22. Jak mozna otrzymac roztwót nienasycony z nasyconego?
A) poprzez dodanie wody
B) poprzez ogrzanie roztworu
C) poprzez dodanie substancji rozpuszczanej
D) poprzez odparowanie wody
E) poprzez oziebienie roztworu
23. Jak mozna zmniejszyc stezenie procentowe roztworu?
A) dodac rozpuszczalnika
B) zwiekszyc ilosc rozpuszczalnika
C) obnizyc temperature rozpuszczalnika
D) dodac substancji rozpuszczanej
E) podwyzszyc temperature roztworu
24. Jaka jest zaleznosc rozpuszczalnosci gazów od temperatury?
A) wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalnosc gazów maleje
B) wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalnosc gazów rosnie
C) temperatura nie ma wplywu na rozpuszczalnosc gazów
D) im nizsza temperatura tym mniejsza rozpuszczalnosc gazów
25. Jaka jest zaleznosc rozpuszczalnosci cial stalych od temperatury?
A) wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalnosc cial stalych rosnie
B) wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalnosc cial stalych maleje
C) temperatura nie ma wplywu na rozpuszczalnosc cial stalych
D) im nizsza temperatura tym wieksza rozpuszczalnosc cial stalych
26. Co to jest rozpuszczalnosc?
A) masa substancji rozpuszczanej jaka nalezy rozpuscic w danej temperaturze w 100g rozpuszczalnika aby otrzymac
roztwór nasycony
B) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu
C) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu wyrazony w procentach
D) masa substancji rozpuszczanej jaka nalezy rozpuscic w rozpuszczalniku aby otrzymac 100g roztworu nasyconego w
danej temperaturze
27. Co to jest stezenie?
A) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu
B) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu wyrazony w procentach
C) masa substancji rozpuszczanej jaka nalezy rozpuscic w danej temperaturze w 100g rozpuszczalnika aby otrzymac
roztwór nasycony
D) masa substancji rozpuszczanej jaka nalezy rozpuscic w rozpuszczalniku aby otrzymac 100g roztworu nasyconego w
danej temperaturze
28. Co to jest stezenie procentowe?
A) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu wyrazony w procentach
B) stosunek ilosci substancji rozpuszczonej do ilosci roztworu wyrazona w gramach
C) masa substancji rozpuszczanej jaka nalezy rozpuscic w danej temperaturze w 100g rozpuszczalnika aby otrzymac
roztwór nasycony
D) masa substancji rozpuszczanej wyrazona w procentach jaka nalezy rozpuscic w rozpuszczalniku aby otrzymac 100g
roztworu nasyconego w danej temperaturze
29. Co to jest dekantacja?
A) zlanie cieczy znad osadu
B) osadzanie czastek substancji rozpuszczonej pod wplywem sil grawitacyjnych
C) przeprowadzenie rozpuszczalnika w stan gazowy w celu oddzielenia go od substancji rozpuszczonej
D) przefiltrowanie roztworu
30. Co to jest sedymentacja?
A) osadzanie czastek substancji rozpuszczonej pod wplywem sil grawitacyjnych
B) zlanie cieczy znad osadu
C) przeprowadzenie rozpuszczalnika w stan gazowy w celu oddzielenia go od substancji rozpuszczonej
D) przefiltrowanie roztworu
31. Jak rozdzielimy skladniki wodnych roztworów wlasciwych substancji stalych?
A) przez destylacje
B) przez sedymentacje
C) przez dekantacje
D) przez saczenie
32. Jakie czynnosci nalezy wykonac aby rozdzielic mieszanine soli i piasku?
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A)
B)
C)
D)
E)

dolac wody a potem przeprowadzic dekantacje i odparowanie
dolac wody a potem przeprowadzic dekantacje i krystalizacje
dodac wody i przeprowadzic dekantacje
dolac wody i przeprowadzic destylacje
dodac wody i potem ja odparowac
o

33. Jaka jest rozpuszczalnosc saletry potasowej w temperaturze 70 C? (na podstawie wykresu rozpuszczalnosci)
A) 135g
B) 130g
C) 170g
D) 125g
o

34. Jaka jest rozpuszczalnosc octanu potasu w temperaturze 25 C? (na podstawie wykresu rozpuszczalnosci)
A) 270g
B) 165g
C) 260g
D) 170g
o

35. Jaka jest rozpuszczalnosc cukru w temperaturze 55 C? (na podstawie wykresu rozpuszczalnosci)
A) 290g
B) 185g
C) 255g
D) 280g
o

36. Jaka jest rozpuszczalnosc weglanu sodu w temperaturze 30 C? (na podstawie wykresu rozpuszczalnosci)
A) 40g
B) 140g
C) 45g
D) 135g
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