V Ogólnopolski Turniej All-chemiczny
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Konkurencja Teoretyczna - tres c zadan

Zadanie 1. (7 pkt.)
Jedną z metod oznaczania żelaza jest analiza wagowa. Metoda ta polega na strąceniu
wodorotlenku żelaza(III) z kwaśnego roztworu zasadą amonową, a następnie wyprażeniu powstałego osadu w temperaturze 900-1000 °C.
Próbkę rudy żelaza o masie 1,5000 g roztworzono w kwasie solnym, do roztworu
dodano kilka kropel 30% wodnego roztworu H2O2 i przeniesiono ilościowo do kolby
miarowej o pojemności 100 cm3. Roztwór uzupełniono wodą destylowaną do kreski i
dokładnie wymieszano. Z tak przygotowanego roztworu odmierzono do trzech zlewek
po 25 cm3 roztworu. Do każdej zlewki dodano 5 cm3 kwasu chlorowodorowego (solnego) i zawartość rozcieńczono wodą do ok. 150 cm3. Po ogrzaniu prawie do wrzenia dodawano kroplami roztwór zasady amonowej aż do całkowitego wytrącenia osadu
(świadczy o tym wyczuwalny zapach amoniaku nad zlewką z osadem). Następnie osad
odsączono, dokładnie przemyto i wyprażono w temperaturze 900-1000 °C do stałej masy. Średnia masa osadu otrzymanego z trzech równoległych analiz wynosiła 0,2020 g.
a) Zapisz równania reakcji zachodzących podczas wykonywania tej analizy wiedząc,
że w skład rudy wchodzą magnetyt i hematyt.
b) Oblicz procentową zawartość żelaza w badanej próbce rudy. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykorzystaj dokładne masy molowe
żelaza i tlenu, tj.
i
.
Zadanie 2. (7 pkt.)
Liczba atomowa pewnego pierwiastka X wynosi 24. W poniższej tabeli zamieszczono
trwałe izotopy tego pierwiastka występujące w przyrodzie oraz ich zawartość procentową, określoną jako procent liczby atomów danego izotopu w ogólnej populacji atomów (porównaj przypis w tabeli).
Izotop
Zawartość procentowa izotopu
50X
4,35%a
52X
83,79%
53X
9,50%
54X
2,36%
aW tym wypadku oznacza to, że w populacji miliona atomów pierwiastka znajduje się 43500 atomów będących
izotopem 50X. W pozostałych wypadkach jest analogicznie.
a) Napisz symbol opisanego pierwiastka, symbol bloku energetycznego, do którego
on należy oraz, stosując zapis pełny (podpowłokowy), konfigurację elektronową
atomu tego pierwiastka w stanie podstawowym.
b) Zapisz wyrażenie, na podstawie którego można obliczyć masę atomową pierwiastka X korzystając z danych zawartych w tabeli.

c) Pierwiastek X tworzy tlenki XO, X2O3, XO3. W arkuszu odpowiedzi podkreśl właściwe określenie/określenia w każdym nawiasie tak, aby zdania były prawdziwe
oraz napisz równania reakcji tych tlenków z NaOHaq i HClaq lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.
Zadanie 3. (9 pkt.)
Stan skupienia oraz temperatura topnienia/wrzenia związków chemicznych zależą od
ich budowy oraz rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych.
a) Chlorek baru i chlorek krzemu mają bardzo różne właściwości wynikające z różnej ich budowy, np. stan skupienia w temperaturze pokojowej.
i. Podaj wzory elektronowe obu związków obrazujące różnice w ich budowie.
ii. Na podstawie położenia w układzie okresowym, polarności wiązań oraz
kształtu cząsteczki określ rodzaj oddziaływań międzycząsteczkowych występujących w chlorku baru i chlorku krzemu. Krótko napisz, na czym polegają te oddziaływania i zaproponuj stan skupienia dla każdego chlorku w
temperaturze pokojowej.
iii. Określ warunki, w których, jeśli to możliwe, każdy z wymienionych chlorków może przewodzić prąd elektryczny.
iv. Każdy z chlorków dodano do wody w oddzielnych doświadczeniach. Zaproponuj przybliżoną wartość pH utworzonych roztworów i napisz równanie dla każdej z zachodzących reakcji.
b) Pierwiastki bloku d w układzie okresowym mają kilka cech wspólnych wynikających z ich konfiguracji elektronowej. Cechy te to: występowanie na różnych stopniach utlenienia, właściwości magnetyczne, właściwości katalityczne, tworzenie
kompleksów czy kolorowych związków.
i. Podaj pełną konfigurację elektronową Ni2+ oraz Ni stosując zapis pełny
(podpowłokowy).
ii. Podaj definicję pojęcia ligandu oraz nazwę wiązania powstającego między
ligandem i jonem pierwiastka z bloku d, a także opisz, w jaki sposób tworzone jest to wiązanie.
iii. Określ stopień utlenienia miedzi w jonach [Cu(NH3)4]2+ i [CuCl4]2–.
iv. Podaj pierwiastek bloku d używany jako katalizator w procesie Habera i
napisz równanie katalizowanej reakcji chemicznej.
v. Wyjaśnij, w jaki sposób katalizator wpływa na szybkość reakcji.
Zadanie 4. (7 pkt.)
Energia jonizacji jest to ilość energii koniecznej do oderwania elektronu z powłoki walencyjnej atomu w fazie gazowej. Pozwala scharakteryzować elektroujemność i związane z nią właściwości pierwiastków. Jeśli jonizacji ulega atom pierwiastka, który przechodzi w jednododatni kation w stanie podstawowym, to mówimy o pierwszej energii
jonizacji.
a) Podaj, jak zmienia się pierwsza energia jonizacji w obrębie grupy wraz ze wzrostem liczby atomowej i wyjaśnij dlaczego.
b) Jaka jest ogólna tendencja zmian wartości pierwszej energii jonizacji wraz ze
wzrostem liczby atomowej w obrębie okresu i dlaczego? Porównując wartości
pierwszej energii jonizacji można zauważyć, że w obrębie okresu występują odstępstwa od tej tendencji. Wyjaśnij przyczynę wystąpienia tego odstępstwa dla
atomów tlenu i azotu. W rozważaniach wykorzystaj konfigurację elektronową
pierwiastków.

Zadanie 5. (10 pkt.)
Jednym ze sposobów przedstawiania rozkładu elektronów w atomie jest wykorzystanie
diagramu energetycznego. Polega to na umiejscowieniu powłok i podpowłok elektronowych na osi energii i ich uzupełnieniu przez elektrony. Na rysunku poniżej podany
jest przykład dla atomu litu.
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a) W analogiczny sposób i pamiętając o zróżnicowaniu energetycznym podpowłok
przedstaw konfiguracje elektronowe dla atomów magnezu oraz fosforu.
b) Korzystając z tego typu zapisu uzasadnij, czy mogą istnieć następujące jony:
,
oraz
.
Zadanie 6. (14 pkt.)
Teoria orbitali molekularnych zakłada, iż tworzenie wiązań pomiędzy atomami zachodzi
poprzez uwspólnianie orbitali. Czołowe (osiowe) nakładanie się orbitali s, p oraz orbitali
zhybrydyzowanych powoduje utworzenie orbitalu wiążącego  i orbitalu antywiążącego
*. Analogicznie, boczne nakładanie się orbitali p powoduje tworzenie się orbitalu wiążącego  i orbitalu antywiążącego *. Na rysunku poniżej podany jest przykład tworzenia się wiązania pomiędzy atomami wodoru.
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a) Korzystając z tej teorii narysuj tworzenie się wiązania podwójnego pomiędzy
atomami węgla i tlenu w grupie karbonylowej pamiętając, że energie orbitali tych
atomów są różne (dany orbital atomu tlenu ma energię niższą niż analogiczny
orbital atomu węgla z uwagi na większy ładunek dodatni jądra tlenu).
b) Korzystając z takiego sposobu zapisu tworzenia wiązań określ, czy mogą istnieć
takie cząsteczki jak
oraz
. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7. (12 pkt.)
Energia elektronu w atomie wodoru jest opisana wyrażeniem

gdzie
mentarny,

to masa elektronu,
to ładunek eleto przenikalność dielektryczna próżni,
to stała Plancka, zaś
to główna liczba kwantowa. Jak
widać z powyższego wzoru energia ta, pochodząca z rozwiązania równania Schrödingera, zmienia się w sposób nieciągły (jest kwantowana), gdyż zależy od dyskretnej (skokowej, nieciągłej) zmiennej jaką jest . Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez atomowy wodór związana jest z przeniesieniem atomu z poziomu o danym
na poziom
. W ten sposób tworzą się tzw. serie widmowe (spektralne). Mamy
więc tzw. serię Lymana
, serię Balmera
, serię Pashena
itd. Pozycje pasm poszczególnych
serii (np. w jednostkach długości fali promieniowania) odpowiadające różnicom energii
poziomów
można odczytać z widma otrzymanego za pomocą przyrządu pomiarowego zwanego spektrometrem lub obliczyć wspomniane różnice energii według
powyższego wzoru i przeliczyć je na dogodne jednostki, np. długości fali.
Energię (atomu, kwantów promieniowania elektromagnetycznego itd.) można wyrażać w różnych jednostkach. Typowymi są: dżul (J), kaloria (cal) czy też elektronowolt
(eV). Istnieją proste relacje między nimi, np.
, co można łatwo
⁄ .
wykazać biorąc pod uwagę wartość ładunku elementarnego oraz fakt, że
Wyznacz wartości energii w eV odpowiadające pierwszym pasmom dla serii Lymana, Balmera i Pashena. Wiedząc, że nadfiolet (UV) obejmuje promieniowanie o długościach fal
, dla zakresu widzialnego (VIS) mamy
, zaś
odpowiada podczerwieni (IR) określ, w jakich obszarach promieniowania
elektromagnetycznego należy spodziewać się tych pasm. Wskazówka! Wyznacz ; skorzystaj z zależności

gdzie
to prędkość światła w próżni, to częstość (częstotliwość)
promieniowania, zaś to długość fali. Pamiętaj o wykonaniu odpowiednich działań na
jednostkach w celu wykazania, skąd wzięła się jednostka końcowa.
Wskazówka. Pamiętaj, że

,

, zaś

⁄ .

Zadanie 8. (8 pkt.)
Ustalenie budowy cząsteczki nieznanego związku chemicznego przy zastosowaniu klasycznych metod analizy przebiegało w kilku etapach:
 ustalenie wzoru empirycznego na podstawie analizy jakościowej i ilościowej,
 wyznaczenie masy molowej związku w celu ustalenia wzoru sumarycznego,
 zaproponowanie możliwych wzorów strukturalnych związków o wyznaczonym
wzorze sumarycznym (izomerów),
 przeprowadzenie badań właściwości tego związku i porównanie ich z właściwościami wynikającymi z zaproponowanych wzorów.
Ustal, zgodnie z podanym wyżej tokiem postępowania, wzór strukturalny i podaj nazwy
(systematyczną i zwyczajową) pewnego związku jeśli:





analiza jakościowa a następnie ilościowa wykazały, że składa się on z 40,0% węgla, 6,6 % wodoru i 53,4 % tlenu,
jego masa molowa wynosi 60 g/mol,
wodny roztwór tego związku barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na kolor
pomarańczowo-czerwony.

Zadanie 9. (7 pkt.)
a) Przedstaw konfigurację elektronową atomu siarki oraz jonu S2–.
b) Podaj 4 atomy lub jony, które posiadają taką samą konfigurację elektronową jak
jon siarczkowy.
c) Zapisz elektrony walencyjne atomu siarki za pomocą schematu klatkowego.
d) Podaj wartości liczb kwantowych n, l, ml oraz ms dla poszczególnych elektronów
walencyjnych atomu siarki.
Zadanie 10. (9 pkt.)
Na schemacie poniżej przedstawiono cykl przemian, którym poddano siarkę.

a)
b)
c)
d)
e)

Napisz równania reakcji przemian (1-5) zilustrowanych na powyższym schemacie.
Podaj nazwy systematyczne związków A, B, C, D i E.
Jakie surowce zamiast siarki służą do technicznego otrzymywania związku C?
Do czego służy produkt E?
Jaki odczyn i dlaczego mają wodne roztwory związków D i E? Odpowiedź uzasadnij za pomocą równań reakcji w postaci jonowej skróconej.
f) Jak nazywa się grupa związków, do której należy związek F? Podaj ogólny wzór
sumaryczny tej grupy związków.

Odpowiedzi należy udzielać tylko w arkuszu odpowiedzi.
Łącznia liczba punktów: 90 pkt.
Czas trwania konkurencji: 150 minut.

