
Konkurs –Ekologiczne zagrożenia chemizacji rolnictwa.

Cele konkursu:
- kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i chemicznych uczniów.
- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.

Autor: Marzena Bas– nauczycielka matematyki i chemii w Zespole Szkół nr 5 w Krasnymstawie

1.Najbardziej korzystnym dla gleby nawożeniem jest:
a) obornikowo-mineralne
b) wyłącznie mineralne
c) wyłącznie organiczne

2. W wyniku przenawożenia mineralnego w roślinach kumulują się związki:
a) rtęci
b) azotu
c) kadmu

3.Podajwzory sumarycznewypisanych niżej nawozów i po sprawdzeniu w tabeli ich rozpuszczalności w wodzie
wskaż. które są dobrze przyswajalne przez rośliny:
a) azotan (V) wapnia
b) azotan (V) amonu
c) fosforan (V) wapnia
d) fosforan (V) amonu
e) siarczan (VI) potasu
f) siarczan (VI) amonu

4. Opakowania niektórych detergentów zawierają informacje:ulega biodegradacji w wodzie.
Wyjaśnij co oznacza ten napis ? Podaj nazwy dwóch takich detergentów które są przyjazne dlaśrodowiska.

5. Głównymi składnikami pokarmowymi niezbędnymi dla wzrostu roślin są: fosfor, potasi azot.
Podaj wzory i nazwyczterech jonów, które dostarczają tych składników glebie przy zastosowaniu nawozów
sztucznych.

6. Wyjaśnij pojęcia:
a) pestycydy
b) detergenty
c) eutrofizacja
d) nitrozoaminy
e) herbicydy

7. Jaką substancję należy zastosować aby zmienić odczyn zakwaszonej gleby ?
Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.

a) CaCI2
b) CaO
c) Al2 O3

d) MgCl2

8. Wiele warzyw np. marchew, sałata, szpinak, rzodkiewka mają bardzo dużą zdolność do pochłaniania
azotanów. Toksyczna dawka dla dorosłego człowieka wynosi600 mg / dzień. Oblicz jaki procent toksycznej
dawki dostanie się do organizmu wraz ze250 g.porcją szpinaku wiedząc że 500 g.szpinaku może pochłonąć
około450 mg. azotanów.

9. Oblicz, który z podanych nawozów azotowych: azotan (V) wapnia, fosforan (V) amonu, azotan (V) amonu,
posiada największą procentową, zawartość azotu.

10. Wiedząc, że produkcja NH4NO3 polega na reakcji NH4 OH + HNO3→NH4 NO3, oblicz jaka masa HNO3 jest
potrzebna do otrzymania 100 kg azotanu (V) amonu.



1. Kartoteka testu

Numer
zadania

Sprawdzane wiadomości i umiejętności Kategoria celu

1. Rozumienie potrzeby stosowania nawozów
sztucznych

B

2.
Znajomość faktu,że w wyniku
przenawożenia mineralnego kumulują się
związki azotu

A

3.

Umiejętność korzystania z tablicy
rozpuszczalności

Umiejętność pisania wzorów
sumarycznych

C

C

4. Rozumienie pojęcia biodegradacja

Znajomość dwóch detergentów
ulegających biodegradacji.

B

A

5.
Umiejętność określania wzorów i nazw
jonów powstałych w wyniku dysocjacji
soli.

C

6. Znajomość pojęć: pestycydy, detergenty,
eutrofizacja, nitrozoaminy, herbicydy.

A

7. Rozumienie potrzeby stosowania CaO do
odkwaszania gleby.
Umiejętność pisania równań reakcji.

B

C

8.
Umiejętność obliczania ilości substancji
szkodliwych dostających się do organizmu
człowieka.

D

9.
Umiejętność obliczania zawartości
procentowej azotu w cząsteczkach
nawozów azotowych.

C

10.
Umiejętność obliczania masy produktu
reakcji na podstawie reakcji zobojętniania. D



2. Schemat punktowania zadań otwartych

Nr
zadania

Liczba
punktów

Poprawna
odpowiedź

Punktowanie
zadania

Inne odpowiedzi
zaliczające

3. 0 – 5,5 p a)Ca(NO3)2 – azotan (V) wapnia
b)NH4NO3 – azotan (V) amonu
c)Ca3(PO4)2– fosforan (V) wapnia
d)(NH4)3PO4 – fosforan (V) amonu
e)K2SO4– siarczan (VI) potasu
f)(NH4)2SO4 – siarczan (VI) amonu

Dobrze przyswajalne przez rośliny
są nawozy:

-azotan (V) wapnia
-azotan (V) amonu
-fosforan (V) amonu
-siarczan (VI) potasu
- siarczan (VI) amonu

Poprawne
podanie

sześciu wzorów
sumarycznych

6 x 0,5 p =3 p

Poprawne
podanie pięciu

wzorów lub
nazw soli

5 x 0,5 p =2,5p

4. 0 – 3 p Biodegradacja – rozkład substancji
chem. na wodę i dwutlenek węgla
oraz proste, nietoksyczne związki
chem., zachodzący pod wpływem
mikroorganizmów.

Detergenty ulegające biodegradacji
to np.: płyn do mycia naczyń
Ludwik S, proszek do prania Bryza

Poprawne
wyjaśnienie
pojęcia p

Podanie nazw
detergentów

2 x 1p

Biodegradacja to proces
niszczenia (unieszkodliwienia)

związków chemicznych
szkodliwych dlaśrodowiska w

wyniku działania bakterii.

Bryza- żel, Dosia-żel, Wizir,
Jelp, Dosia - proszki do prania,
Pur- extra, Pur-balsam, Morning
Fresh, Albert – płyny do mycia
naczyń.

5. 0 – 6 p NO3


NH4
+

K+

PO4
3

anion azotanowy (V)
kation amonowy
kation potasowy

anion fosforanowy (V)

Poprawne
podanie
czterech

wzorów jonów
4 x 1p

Podanie
prawidłowych
nazw jonów

4 x 0,5p

H2PO4


6. 0 – 5 p Pestycydy tośrodki ochrony roślin.
Herbicydy tośrodki chwastobójcze.
Detergenty to syntetyczneśrodki
piorące.
Eutrofizacja to wzmożony rozwój
glonów w zbiornikach wodnych
spowodowany stosowaniem
nadmiernej ilości nawozów
azotowych i fosforowych
wymywanych z gleb do wód.
Nitrozoaminy to związki azotu
powstające w glebie w wyniku
przenawożenia nawozów azotowych
o bardzo niekorzystnym działaniu
zwłaszcza na młode organizmy
ssaków.

Wyjaśnienie
pojęć
5 x 1p

Detergenty to substancje, które
stanowią główny składnik
środków piorących i myjących
stosowane powszechnie w
gospodarstwie domowym oraz w
wielu gałęziach przemysłu.

7. 0 - 3 p b) CaO
CaO +H2O →Ca(OH)2
Ca(OH)2→Ca2+ + 2 OH ¯

Za udzielenie
poprawnej
odpowiedzi 1 p
Za prawidłowy
zapis dwóch



równań 2 x 1 p

8. 0 – 3 p 500g – 450mg
250g – x

x = 225mg

600mg- 100%
225mg – x

x =37,5%

Za obliczenie
ile miligramów
azotanów
dostaje się
wraz z 250g
porcją
szpinaku 1p
Obliczenie %
toksycznej
dawki 1p

Udzielenie
poprawnej
odpowiedzi 1p

9. 0 – 3 p Ca(NO3)2 164g-100%
28g-x
x ≈17%

(NH4)3PO4 149g-100%
42g-x
x ≈ 28%

NH4NO3 80g –100%
28g –x
x=35%

Za prawidłowe
obliczenie
zawartości %
azotu w
każdym
związku 3 x 1p

10. 0 – 2 p NH4OH +HNO3→NH4 NO3+H2O
mHNO3=63g/mol
mNH4 NO3=80g/mol
63g – 80g
x - 100kg
x=78,75kg

Za obliczenie
masy molowej
niezbędnych
reagentów
2 x 0, 5 p

Za obliczenie
masy HNO3

potrzebnej do
otrzymania 100
kg NH4 NO3

1p



3. Karta odpowiedzi dla ucznia

Nr
Zadania.

Wariant odpowiedzi do
wyboru.

Odpowiedzi wymagające słownego
wyjaśnienia lub obliczenia.

1. A B C
2. A B C
3. Podaj wzory sumaryczne soli:

A -.......... D -..........
B -.......... E -..........

C -.......... F -..........
4. Biodegradacja to:

.........................................

.........................................
.........................................

Detergenty ulegające
biodegradacji to:

..................................................

..................................................

..................................................
5. Wzory jonów:

1................................
2................................
3................................
4................................

Nazwy jonów:
1.................................
2.................................
3.................................
4.................................

6. Wyjaśnij pojęcia:
pestycydy -..........................................................................
............................................................................................
detergenty -.........................................................................
..............................................................................................
eutrofizacja -......................................................................
............................................................................................
nitrozoaminy -....................................................................
.............................................................................................
herbicydy -..........................................................................
..............................................................................................

7. A B C D ..............................................................................................
..............................................................................................

8. Przedstaw pełne rozwiązanie zadania.

9. Nazwa soli
..........................................
..........................................
..........................................

Zawartość azotu (%)
.............................................
.............................................
.............................................

10. Przedstaw pełne rozwiązanie zadania.

Uwagi dla ucznia:
- Prawidłowe odpowiedzi do zadań numer 1, 2, 7 otocz kółkiem.
- Druga strona karty odpowiedzi dla ucznia jest przeznaczona na brudnopis.

Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
- W zadaniach numer 1, 2 i 7 wybierz tylko jedną odpowiedź.


