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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100

POL-1 T-0 G-3



Theory

G0-4
English (Official)

Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table

POL-1 T-0 G-6



Theory

G0-7
English (Official)

The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Ogólne instrukcje

• Zawody składają się z 9 zadań

• Używaj tylko długopisu i nieprogramowalnego kalkulatora

• Masz 5 godzin na rozwiązywanie zadań.

• Rozpocznij pracę dopiero po wydaniu polecenia START

• Wszystkiewynikimuszą byćwpisane długopisemwodpowiednie pola naArkuszuOdpowiedzi. Jeżeli
potrzebujesz papieru na brudnopis, użyj w tym celu odwrotnych stron arkuszy z tekstami zadań.
Pamiętaj, że ocenie podlega zawartość pól odpowiedzi.

• Jeśli to potrzebne, zapisz przebieg wykonywanych obliczeń w odpowiednich polach. Maksymalna
ocena zostanie przyznana tylko wtedy, gdy zostanie pokazany tok Twojej pracy.

• 30 minut przed wydaniem polecenia STOP osoba pilnująca poda tę informację.

• Musisz zakończyć pracę, gdy zostanie wydane polecenie STOP. Niezastosowanie się do tego pole-
cenia spowoduje wystawienie zera punktów za całe zawody.

• Oficjalna anglojęzycznawersja zadań jest dostępna na życzenie jedynie dlawyjaśnieniawątpliwości.

• Nie wolno Ci opuścić miejsca pracy bez pozwolenia. Jeśli potrzebujesz pomocy (uszkodzony kalku-
lator, wyjście do toalety itp.), podnieś rękę i poczekaj, aż podejdzie do Ciebie osoba pilnująca.

• Wprzypadku pytań, w których trzeba dokonać wyboru z zestawu podanych odpowiedzi, wskaż swo-
ją odpowiedź poprzez postawienie znaku ✓ w [ ] - nawiasie kwadratowym poprzedzającym tę od-
powiedź. Ilustruje to poniższy przykład:

(Załóżmy, że wybierasz (A) z odpowedzi (A), (B), (C) i (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

POWODZENIA!
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Zadania i informacja o liczbie punktów

Nr Tytuł Całkowita liczba punktów % całk. liczby punktów

1 Szybki wizualny test na COVID-19
oparty na kwasie nukleinowym 14 9

2 Chrom w czasach starożytnych i współczesnych 21 11
3 Wychwytywanie i przemiany dwutlenku węgla 42 14
4 Nowe zastosowania znanej od starożytności siarki 45 16
5 Wzajemne przemiany tlenków azotu 45 15
6 Katalityczne możliwości fosfin 36 7
7 Organiczne cząsteczki życia 32 9
8 Rewelacyjny chiralny katalizator spiranowy 36 10
9 Totalna synteza kapitulaktonu 44 9

Całk. 100
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Stałe fizyczne i równania

Stała Avogadra 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Uniwersalna stała gazowa 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Ciśnienie standardowe 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standardowe ciśnienie atmosferyczne 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero skali Celsjusza 273.15 K
Stała Faradaya 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Stała Plancka ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Masa elektronu 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Prędkość światła 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energia fotonu 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Równanie stanu gazu doskonałego: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Pierwsza zasada termodynamiki Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Entalpia H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Zmiana entropii: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Entalpia swobodna (energia swobodna Gibbsa): 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Iloraz reakcji: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Dla reakcji a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Równanie Nernsta: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Równanie izotermy adsorpcji Langmuira: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Równanie Arrheniusa: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Całkowa postać równań kinetycznych:
Reakcja zerowego rzędu [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Reakcja pierwszego rzędu: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Reakcja drugiego rzędu:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡

POL-1 T-0 G-4



Theory

G0-5
Polish (Poland)

Czas połówkowy dla reakcji pierwszego rzędu: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Czas połówkowy dla reakcji drugiego rzędu (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Prawo Lamberta-Beera: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Praca elektryczna: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Ilość ładunku elektrycznego: 𝑄 = 𝐼𝑡
Objętość kuli: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Pole powierzchni kuli: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Układ okresowy pierwiastków
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Koło barw

a: czerwony b: pomarańczowy c: żółty d: zielony e: niebieski f: fioletowy
1: jeśli substancja tu absorbuje 2: jej barwa jest następująca

Rysunek 0.1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Szybki wizualny test na COVID-19 oparty na kwasie nukleinowym

9% całości punktów
Pytanie 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Suma
Punkty 1 1 4 4 4 14
Wynik

Pilnie potrzebne są szybkie i proste metody wczesnego wykrywania COVID-19. Jedna z obiecujących me-
tod detekcji wykorzystuje nanocząstki złota. Ze względu na ich wysokie molowe współczynniki ekstynkcji
(molowe współczynniki absorpcji) nanocząstki złota są szeroko wykorzystywane do wizualnego odczytu
w paskach testowych. Barwa wykazywana przez nanocząstki złota jest ściśle związana z ich rozmiarami
i stopniem dyspersji. Ogólnie, im większe są nanocząstki złota, tym bardziej czerwonawy jest ich kolor.
Gdy nanocząstki ulegają agregacji ich barwa przesuwa się od czerwonej do niebieskiej.

Kiedy powierzchnia nanocząstek zostaje zmodyfikowana przez dwa rodzaje fragmentów a i b jednonicio-
wego kwasu nukleinowego, nanocząstki ulegną agregacji w obecności docelowego kwasu nukleinowego
(a’ b’), co w ciągu kilku minut powoduje zmianę barwy roztworu z czerwonej na niebieską (jak pokazano
niżej). Na tej zasadziemożnawpróbcewykryć poszukiwane kwasy nukleinowe, uzyskane z koronawirusa.

Rozproszone (czerwone) Zagregowane (niebieskie）

1.1 Wskaż - poprzez odpowiednią literę (a-f w kole barw na rysunku 0.1wOgólnych
Zasadach udziału w zawodach) - zakres pasma absorpcji rozproszonych nano-
cząstek złota

1.0 pt

POL-1 T-1 Q-1



Theory

Q1-2
Polish (Poland)

1.2 Wskaż zmianę w widmie absorpcji nanocząstek złota, następującą w wyniku
agregacji. W porównaniu z długością fali absorpcji rozproszonych nanocząstek
złota, długość fali dla zagregowanych nanocząstek:
(a) staje się dłuższa
(b) staje się krótsza
(c) nie ulega zmianie

1.0 pt

Nanocząstki złota składają się z atomów złota, gęsto upakowanych w fazie stałej złota (gęstość 𝜌 =
19.3g cm−3).

1.3 Oblicz, ile atomów złota (𝑁 ) znajduje się w kulistej nanocząstce złota o średnicy
30.0nm.

4.0 pt

Synteza nanocząstek złota polega na reakcji redoks między kwasem chlorozłotowym(III) (HAuCl4 ·
3H2O,MW = 394) i reduktorami (takimi jak cytrynian sodu). 5.2mg HAuCl4 · 3H2O przekształcono całko-
wicie w 100.0mL roztworu reakcyjnego w jednorodne sferyczne nanocząstki złota o średnicy 30.0nm
. Absorbancja powstałego czerwonego roztworu, zmierzona spektrofotometrem UV-Vis dla 530nm ,
wynosiła 0.800.

1.4 Oblicz molowy współczynnik ekstynkcji (molowy współczynnik absorpcji) po-
wstalego roztworu nanocząstek złora dla 530nm,wyrażając go namol nanoczą-
stek złota. Długość drogi optycznej użytej kuwety wynosi 1 cm. Jeśli nie możesz
uzyskać liczby atomów złota (𝑁 ) w pkt. 1.3 , przyjmij 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

W kolorymetrycznej detekcji docelowego kwasu nukleinowego użyto metody dodatku wzorca. Pobrano
oryginalną próbkę wymazu z gardła i podzielono ją na dwie równe porcje. Po dodaniu roztworów do
analizy i wody (jak wskazano niżej), zmierzono oddzielnie absorbancje obu roztworów dla 600 nm.

Nr Objętość Objętość roztworu Objętość roztworu Objętość Absorbancja
próbki wymazu nanocząstek złota wzorca zawierającego wody
z gardła (mL) zmodyfikowaych fragmentami 2.0 μg mL−1 docelowego (mL)

kwasu nukleinowego (mL) kwasu nukleinowego (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Oblicz stężenie wirusowych kwasów nukleinowych w oryginalnej próbce wyma-
zu z gardła.

4.0 pt
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Szybki wizualny test na COVID-19 oparty na kwasach nukleino-
wych

9% całości punktów
Pytanie 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Suma
Punkty 1 1 4 4 4 14
Wynik

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________𝜇gmL−1
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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Chrom w czasach starożytnych i współczesnych

11% całości pumktów
Pytanie 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Suma
Punkty 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Wynik

(Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Palace Museum)

Czarna glazurowana porcelana to szczególny gatunek chińskiej porcelany, popularny w czasach dynastii
Tang i Song (ok. 1000 lat temu). Wyroby ceramiczne zawierały tlenki żelaza jako główny barwnik, który
mieszany był z tlenkami innych metali przejściowych dla uzyskania innych barw, takich jak kasztanowa,
ciemnobrązowa lub czarna. Czarna glazurowana porcelana jest w Chinach wciąż popularna.
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Typowa czarna glazura składa się z tlenków zawierających Fe -o strukturze spinelu. Tlenki o strukturze
spinelu mają ogólny wzór AB2O4 a ich struktura zawiera najgęstsze ułożenie regularne (ang. cubic close
packing array) jonów O2−, w którym kationy A zajmują jedną ósmą tetraedrycznych wakancji, a kationy
B zajmują połowę oktaedrycznych wakancji, tak jak pokazano to na rysunku 2.1(a) dla komórki elemen-
tarnej.

Rysunek 2.1 Ilustracja struktury spinelu

Sześcienna komórka elementarna struktury spinelu może być podzielona na 8 sześciennych podjedno-
stek, a przerywane linie na rysunku odpowiadają wewnętrznym krawędziom podjednostek. 4 z podjed-
nostek należą do typu I, a pozostałe 4 podjednostki są typu II (Rysunek 2.1(b)). Szczegóły przyległych
podjednostek typu I i typu II pokazane są na Rysunku 2.1(c).

2.1 Ile kationów typu A i B znajduje się w komórce elementarnej? 2.0 pt

Czarną glazurę ceramiczną o strukturze spinelu można wytworzyć przez prażenie Fe2O3 i Cr2O3 w od-
powiedniej proporcji, w atmosferze redukującej (reakcja (I)). Kiedy Fe2O3 i Cr2O3 reagują w proporcji
masowej 63.6 ∶ 36.4, ulegają całkowitemu przekształceniu w czysty, stechiometryczny związek. Produkt
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ten ma strukturę spinelu, w której tetraedryczne miejsca A zajmowane są tylko przez kationy żelaza.

2.2 Który pierwiastek ulega redukcji w reakcji (I)? 1.0 pt

2.3 Oblicz liczby Fe3+ i Cr3+ w miejscach B jednej komórki elementarnej. 6.0 pt

Poza domieszkowaniem czarnej ceramicznej glazury, pigmenty zawierające chrom stosuje się w malar-
stwie i w druku, dzięki bogactwu kolorów, pochodzących od chromu na różnych stopniach utlenienia,
takich jak +2, +3 and +6. Pigment - zieleń chromową (Cr2O3) można przekształcić w szereg innych związ-
ków (D-G) w wyniku następującego procesu, gdzie E, F, G oznaczają substancje o kolorach, odpowiednio:
żółtym, pomarańczowym i czerwonym.

2.4 Napisz wzór chemiczny E. 1.0 pt

2.5 Napisz równanie reakcji F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Wybierz substancję, która mogłaby być H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Różnorodność stopni utlenienia chromu jest istotna nie tylko dlawytwarzania pigmentów, ale także poży-
teczna w katalizie. Na przykład, typowy katalizator firmy Philips używany w polimeryzacji etylenu, składa
się z tlenku chromu, wszczepionego do porowatego podłoża, takiego jak bezpostaciowa krzemionka.
Cztero-skoordynowana forma Cr(VI) jest rdzeniem pre-katalizatora (1), który na początku proponuje się
poddać szybkiej redukcji do sześcio-skoordynowanej formy Cr(II) (2) za pomocą cząsteczek etylenu. Pro-
ponuje się 2 jako formę katalizującą dalej polimeryzację cząsteczek etylenu.

2.7 Reakcję 1 z udziałem etylenu można monitorować rejestrując widma UV–vis,
wykazujące, odpowiednio, absorpcję światła przez 1 dla 21500 cm−1 i absorpcję
światła przez 2 dla 16700 cm−1 w zakresie widzialnym. Wybierz odpowiednią
kombinację barw 1 i 2.
(A) pomarańczowa i biala, odpowiednio
(B) pomarańczowa i niebieska, odpowiednio
(C) niebieska i pomarańczowa, odpowiednio
(D) niebieska i biała, odpowiednio

1.0 pt

2.8 Zakładając, że jon Cr(II) w 2 umieszczony jest w regularnym oktaedrycznym po-
lu krystalicznym ligandów o energii rozszczepienia Δo = 16000 cm−1, narysuj
konfiguracje elektronów d jonu Cr(II) w 2, oraz oblicz energię stabilizacji pola
krystalicznego (CFSE) dla jonu Cr(II) w 2. (Uwaga: Energia parowania P dla Cr(II)
w 2 wynosi 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Związki/jony koordynacyjnewykazują paramagnetyzm, gdy zawierają niesparo-
wane elektrony, a odpowiedni moment magnetyczny (𝜇) kationówmetali przej-
ściowych oblicza się jako funkcję: 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B gdzie 𝑛 jest liczbą niespa-
rowanych elektronów. Obliczmoment magnetyczny w jednostkach 𝜇B dla jonu
Cr(II) w 2.

2.0 pt
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Chrom w czasach starożytnych i współczesnych

11% całości punktów
Pytanie 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Suma
Punkty 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Wynik

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

CFSE = ______________________________cm−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Wychwytywanie i przemiany dwutlenku węgla

14% całości punktów
Pytanie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Suma
Punkty 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Wynik

Zmiany klimatu są obecnie jednym z najbardziej krytycznych globalnych wyzwań. Wzrost stężenia CO2
w atmosferze uznano za główną przyczynę globalnego ocieplenia. Badania nad wychwytywaniem i prze-
mianami CO2 stały się przedmiotem istotnego zainteresowania.

Obiecująca jest technologia bezpośredniego wychwytywania (ang. Direct air capture (DAC)), której celem
jest ekstrakcja CO2 bezpośrednio z otaczającego powietrza. Konwencjonalny wariant metody DAC po-
lega na przepuszczaniu przez płuczkę z alkalicznymi roztworami wodorotlenku (zwykle NaOH), w której
CO2 z powietrza jest absorbowane do osiągnięcia pH ≈ 10 (etap 1). Zużyty sorbent jest regenerowany
przez dozowanie do układu wodorotlenku wapnia (etap 2). Otrzymany w etapie 2 biały osad A ulega
rozkładowi w 700 °C, z wytworzeniem CO2 oraz innego białego związku B (etap 3). Na koniec, wodorotle-
nek wapnia może być generowany przez uwodnienie B. Proces ten wymaga znacznego zużycia energii. (
H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Napisz wzory, odpowiednio, A i B 2.0 pt

3.2 Napisz uzgodnione równania wszystkich możliwych reakcji, zachodzących w
etapach 1-3. Roztworu NaOH używa się jako sorbentu.

5.0 pt

Ostatnio opracowano elektrochemiczny proces regeneracji alkalicznego roztworu w płuczkowej meto-
dzie DAC, w wyniku czegomożna odzyskać czysty gazowy CO2, nadający się domagazynowania lub utyli-
zacji. Proces ten oparty jest na elektrochemicznym systemie recyklingu H2 (ang. H2-recycling electroche-
mical system (HRES)), pokazanym na Rys. 3.1.
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Rysunek 3.1 Schematyczny rysunek układu eksperymentalnego

Naczynko elektrochemiczne zawiera trzy komory: region anodowy (A), region zakwaszający (B) oraz re-
gion katodowy (C). Są one rozdzielone przez jonoselektywne przepuszczalne membrany M1 i M2. W trak-
cie operacji, protony pochodzące z utlenianiaH2 na anodzie transportowane są do komory zakwaszającej,
do której wprowadzany jest zużyty roztwór (Na2CO3-NaHCO3), pochodzący z powietrznego kontaktora.
Malejące pH roztworu prowadzi do konwersji węglanu do wodorowęglanu (reakcja 1) i wodorowęglanu
do kwasu węglowego (reakcja 2). Gdy roztwór osiąga stan nasycenia rozpuszczonym CO2 (rozpuszczal-
ność: 0.033mol L−1), dalsze obniżanie pHprowadzi do uwolnienia gazowegoCO2 (reakcja 3). H2 powstają-
cy na katodzie wprowadzany jest do anody, a roztwór z katody może być ponownie użyty jako absorbent
w technice DAC.

3.3 Napisz równania reakcji elektrodowych biegnących, odpowiednio, na anodzie
(A) i na katodzie (C).

2.0 pt

3.4 Napisz uzgodnione równania reakcji 1–3 w regionie zakwaszającym (B). 3.0 pt

3.5 Zaznacz wszystkie sformułowania, które prawidłowo opisują ruch kationów w
trakcie pracy układu.
(a) Jony H+ przenikają przez M1 z A do B.
(b) jony H+ przenikają przez M2 z B do C.
(c) jony Na+ przenikają przez M1 z B do A.
(d) jony Na+ przenikają przez M2 z B do C.
(e) Oba rodzaje jonów: H+ i Na+ mogą przenikać przez M1 i M2.

2.0 pt

Naczynko pracuje w reżimie stacjonarnym, gdy prąd płynący przez nie wynosi 2.00 A , a szybkość dopływu
roztworu (0.050mol L−1 Na2CO3 - 0.10mol L−1 NaHCO3) do regionu B jest równa 10.0mLmin−1. W stanie
stacjonarnym, w regionie anodowym utrzymywane jest pH =1 .

3.6 Oblicz szybkość generowania gazowego CO2 (w mmol min−1). 8.0 pt
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Zeolityczno-imidazolanowe szkielety (ang. Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs)) stanowią podklasę
szkieletów metalo-organicznych (ang. metal–organic frameworks (MOFs)), które są obiecującymi mate-
riałami dla wychwytywania i utylizacji CO2. Struktury ZIFs przypominają zeolity. Tworzą 3D szkielety z
tetraedrycznie skoordynowanymi jonami metali (np. Zn2+, Co2+). powiązanymi mostkowymi wiązaniami
imidazolanu (Im−) i jego pochodnych. Jako sprzężona zasada imidazolu (HIm), anion imidazolanowy
wiąże się z kationami metalu (M) poprzez jego dwa atomy N. Fakt, iż kąt M-Im-M jest zbliżony do kąta
Si-O-Si (145°) preferowanego w zeolitach (jak pokazano niżej) doprowadził do syntezy znacznej liczby ZIF
typu zeolitu o topologii tetraedrycznej.

Jednym z reprezentatywnych przykładów ZIF jest ZIF-8, który przyjmuje szkielet sodalitu (ang. so-
dalite framework (SOD)), jak pokazano na Rys. 3.2. Pierwszą syntezę ZIF-8 przeprowadzili chińscy
uczeni: Xiao-Ming Chen i współpracownicy (nazwali to MAF-4) na drodze reakcji między Zn2+ z 2-
metyloimidazolem (CH3(C3N2H3), HmIm). Związek ten krystalizuje w układzie regularnym, z parametrem
komórki 𝑎 = 1.632 nm dla fazy wolnej od rozpuszczalnika, z efektywną średnicą porów (pokazanych jako
wewnętrzna wirtualna kula na Rys 3.2d) wynoszącą 1.16 nm.
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Rysunek 3.2 Topologia SOD i struktura ZIF-8
(a) Topologia klatki SOD;
(b) Klatka SOD w ZIF-8 utworzona przez Zn2+ (w centrach tetraedrów) i imidazolan (atomy H

pominięto dla przejrzystości);
(c) Szkielet SOD z komórką elementarną pokazaną przez kwadratowe pole
(d) Niektóre pory w ZIF-8 są wyróżnione przez wirtualne kule.

Uwaga: w następnych pytaniach możesz, jeśli sobie życzysz, używać symboli ”HmIm” oraz ”mIm” jako
reprezentujących, odpowiednio, 2-metyloimidazol i 2-metyloimidazolan.

3.7 Napisz wzór pojedynczej klatki sodalitu. 2.0 pt
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3.8 Napisz skład komórki elementarnej ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Oblicz wewnętrzne pole powierzchni (𝑆) porów (modelowo przedstawionych
przez wirtualne kule) dla 1 g ZIF-8 (w m2). Jeśli nie potrafiłeś uzyskać składu ko-
mórki elementarnej, użyj 3500 jako masy cząsteczkowej komórki elementarnej.

5.0 pt

3.10 Oblicz porowatość 𝑅 ZIF-8 (𝑅 jest stosunkiem objętości poru do aktualnej obję-
tości materiału ) i objętość poru dla 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, w cm3).

7.0 pt

ZIF-8 może także być katalizatorem dla wspomagania konwersji CO2 do cennych związków chemicznych.
Jedna z najbardziej obiecujących dróg wiązania CO2 polega na wytwarzaniu cyklicznych węglanów po-
przez cykloaddycję CO2 . Ilustruje to poniższy przykład:

Proponuje się następujący mechanizm katalitycznej konwersji CO2 do cyklicznego węglanu, z udziałem
ZIF-8 jako katalizatora:
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3.11 Jeśli ZIF-8 zapewnia kwasowe miejsca w powyższym procesie katalitycznym,
uzupełnij mechanizm wybierając z poniższych wersji uzasadnione produkty po-
średnie:

Wybierz formy pośrednie odpowiednio, dla I i II .

2.0 pt

ZIF-8 charakteryzuje się względnie wysoką stabilnością termiczną. Jednak ostatnie badania wykazały, że
jego struktura ulega zniszczeniu w wilgotnym, kwasowym otoczeniu. Współistnienie CO2 i H2O z ZIF-8
doprowadziło do powstania ZnCO3.

3.12 Napisz uzgodnione równanie reakcji ZIF-8 z CO2 i H2O. 2.0 pt
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Wychwytywanie i przemiany dwutlenku węgla

14% całości punktów
Pytanie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Suma
Punkty 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Wynik

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

etap 1:

etap 2:

etap 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

reakcja 1:

reakcja 2:

reakcja 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________m2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)
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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3

POL-1 T-4 Q-1
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt

POL-1 T-4 Q-4



Theory

Q4-1
Polish (Poland)

Nowe zastosowania znanej od starożytności siarkl

16% całości punktów
Pytanie 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Suma
Punkty 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Wynik

Siarka jest znana i wykorzystywana od czasów starożytnych. Obecnie siarka znajduje wiele zastosowań
w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym jako niedrogi materiał surowcowy.

Piryt (FeS2) jest często wykorzystywany jako surowiec do przemysłowej produkcji siarki elementarnej.
Ogrzewając piryt przy ograniczonym dostępie powietrza otrzymuje się z teoretycznie 100% wydajnością
elementarną siarkę, a innym produktem jest czarny magnetyczny tlenek (Fe3O4).

4.1 Napisz uzgodnione równanie reakcji opisujące powyższą konwersję. 2.0 pt

Poza siarką w procesie tym powstaje niewielka ilość SO2 jako produkt uboczny. Reakcję tę można moni-
torować poprzez pomiar ilości SO2. Monitorowanie to przebiega według następującej procedury:

Surowa, sproszkowana ruda ogrzewana jest w piecu rurowym. w kontrolowanej temperaturze. Wydzie-
lony SO2 jest pochłaniany w w 2 mol L−1 roztworze NaOH. Po zakończeniu reakcji roztwór przenoszony
jest do kolbki miarowej o objętości 500 mL i rozcieńczany wodą destylowaną do kreski. 25.00 mL tego
rozcieńczonego roztworu jest następnie dodawane do kolbki jodowej, zawierającej mianowany roztwór
jodu: 50.00mL 0.05122mol L−1 I2 oraz 5mL 20% roztworu H2SO4 . Po 5min, utrzymywania kolbki jodowej
w ciemności, roztwór miareczkuje się mianowanym roztworem 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 . Gdy barwa roz-
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tworu staje się jasnobrązowa, dodaje się 3mL 0.5%wskaźnika skrobiowego. Miareczkowanie kontynuuje
się do zaniku niebieskiej barwy.

4.2 Napisz uzgodnione równania reakcji przebiegających z udziałem I2 w opisanym
wyżej pomiarze.

4.0 pt

4.3 W testowym eksperymencie, rozpoczynającym się od pirytu, zebrano 17.6g
elementarnej siarki. Przeprowadzona za pomocą powyższej procedury analiza
ubocznych produktów gazowych wykazała zużycie 18.47mLmianowanego roz-
tworu Na2S2O3 . Zakładając, że nie powstały żadne inne substancje zawierające
siarkę, oblicz, jaki procent siarki w pirycie został utracony w postaci produktu
ubocznego.

4.0 pt

Akumulator litowo-siarkowy jest konkurencyjnym układem służącymmagazynowaniu energii, ponieważ
jegowysoka teoretyczna gęstość energii przekracza parametry konwencjonalnych akumulatorów litowo-
jonowych. Wypadkowa reakcja przebiegająca w akumulatorze litowo-siarkowymmoże być w uproszcze-
niu przedstawiona jako: 16 Li+S8 −−→ 8 Li2S. Aktywnymimateriałami w trakcie rozładowywania są siarka
jako katoda i metaliczny lit jako anoda.

4.4 Napisz uzgodnione równania reakcji zachodzących na katodzie (a) i anodzie (b)
w trakcie rozładowywania.

3.0 pt

4.5 Oblicz stosunekmas aktywnegomateriału katodowego do aktywnegomateria-
łu anodowego, zgodnie z wypadkowym równaniem reakcji w akumulatorze.

1.0 pt

Akumulator litowo-jonowy (LIB), który wykazuje średnie napięcie operacyjne 3.8 V i osiągalną pojemność
3110 mAh może dostarczać energię do telefonu komórkowego, umożliwiającą po pełnym naładowaniu
ciągłe odtwarzanie wideo przez 22 godziny.

4.6 Jeśli LIB zostanie zastąpiony przez pakiet idealnego akumulatora litowo-
siarkowego, który cechuje się średnim napięciem operacyjnym 4.2V i zawie-
ra 23g siarki jako aktywnego elektrodowo materiału, mogącego reagować ste-
chiometrycznie w trakcie rozładowywania, oblicz, przez ile godzin ten nowy pa-
kiet akumulatorowy będzie dostarczał energię do telefonu, w którym - po peł-
nym naładowaniu - w sposób ciągły odtwarzane jest wideo.

5.0 pt

Ogólnie, elementarna siarka istnieje w postaci cząsteczek S8 .W realnych akumulatorach litowo-
siarkowych S8 nie jest w trakcie rozładowywania redukowana bezpośrednio do Li2S , lecz ulega
etapowym reakcjom, z wytworzeniem różnych rozpuszczalnych wielosiarczków litu (Li2Sn, n = 3 − 8).
Te wielosiarczki litu mogłyby dyfundować do anody i wywoływać jej korozję, co spowodowałoby utratę
aktywnych materiałów elektrodowych. Zjawisko to nazywane jest ”efektem transferu” (ang. ”shuttle
effect”.)
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4.7 Napisz uzgodnione równanie reakcji opisujące korozję anody przez rozpuszczal-
ne wielosiarczki litu (Li2Sn) z wytworzeniem Li2S.

2.0 pt

W celu stłumienia ”efektu transferu” przeprowadzono wiele badań nad formami wielosiarczków w elek-
trolicie. Jednym z najbardziej reprezentatywnych produktów pośrednich jest Li2S6:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

Badania teoretyczne pokazują, że dwa konformery o porównywalnych energiach: Li2S6(I) i Li2S6(II)współ-
istnieją w 1,2-dimetoksyetanie (DME), typowym rozpuszczalniku elektrolitów w akumulatorach litowo-
siarkowych. Poniżej pokazana jest dysocjacja Li2S6 w DME:
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Równowagi chemiczne Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 i LiS•

3 w DME

Tabela 4.1 Energie Gibbsa dysocjacji (kJmol−1) dla różnych reakcji w DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Na podstawie danych z Tabeli 4.1, oblicz równowagowy stosunek stężeń dwóch

konformerów w DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Na podstawie danych z Tabeli 4.1, oblicz pozorną stałą dysocjacji Li2S6 ⟶ Li+ +
LiS−

6 w DME (298.15K,1bar).
5.0 pt
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4.10 Ustaw następujące równowagowe stężenia w kierunku malejącym: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] w DME.
4.0 pt

4.11 Standardowy potencjał redukcjimetalicznego lituwwodziew 298.15 K i dla1 bar
wynosi:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

Standardowe energie Gibbsa solwatacji
gazowego Li+(g) do Li+(sol) w różnych rozpuszczalnikach

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Oblicz standardowy potencjał redukcji metalicznej elektrody litowej w DME.

6.0 pt

Badaniawykazały, że siła elektromotoryczna akumulatora litowo-siarkowegowzrosłaby po zamianieDME
na dimetylosulfotlenek (DMSO). Tym samym, zainteresowanie badaczy wzbudziły formy wielosiarczków
także w DMSO.

W badaniu testowym, do 10.00mL DMSO dodano pewną ilość Li2S oraz 4.81mg sproszkowanej siarki,
następnie całość ogrzewano i mieszano aż do całkowitego rozpuszczenia (ignorując zmianę objętości).
Przyjmijmy, że w DMSO obecne były wyłącznie następujące wielosiarczki: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 .

Stosunek równowagowych stężeń form zawierających siarkę był:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Oblicz oryginalną masę 𝑚 (w mg) Li2S dodanego do DMSO. 5.0 pt
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Nowe zastosowania znanej od starożytności siarki

16% całości punktów
Pytanie 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Suma
Punkty 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Wynik

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

stosunek mas:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________h
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Wzajemne przemiany tlenków azotu

15% całości punktów
Pytanie 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Suma
Punkty 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Wynik

Tlenki azotu (w tym:N2O,NO,NO2,N2O4 itd. zwykle zapisywane jakoNOx) są jednymi z głównych substan-
cji zanieczyszczających powietrze, które mogą wywołać wiele problemów, tak zubożenie w ozon, kwaśny
deszcz, smog fotochemiczny i efekt cieplarniany. Dla polepszenia jakości powietrza emisja i przemiany
NOx muszą podlegać kontroli. W tym zadaniu przeanalizujemy utlenianie NO do NO2 zgodnie z reakcją
2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Część A

Ogólnie przyjmuje się, że reakcja ta przebiega w atmosferze na drodze następującego mechanizmu:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reakcja (1) i (2) oraz reakcja odwrotna do (1) są reakcjami elementarnymi. Reakcja (1) jest wstępną reakcją
równowagową, a jej stała równowagi, wyrażona poprzez stężenia, oznaczona jest jako 𝐾𝑐1. Reakcja (2)
jest etapem limitującym szybkość całkowitego procesu, a jej stała szybkości oznaczona jest symbolem 𝑘2.

5.1 Wyprowadź wyrażenie na szybkość całkowitej reakcji 2NO+O2 ⟶ 2NO2 w funk-
cji [NO], [O2], 𝐾𝑐1 i 𝑘2.

4.0 pt

Zależność 𝐾𝑐1 od temperatury może być w przybliżeniu opisana zależnością ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 i 𝑁
są stałymi). Zmiana 𝑘2 z temperaturą spełnia równanie Arrheniusa z czynnikiem przedwykładniczym 𝐴2 i
pozorną energia aktywacji 𝐸𝑎,2. Przyjmij, że 𝐸a,2 i 𝐴2 są niezależne od temperatury.

5.2 Wyprowadź wyrażenia na czynnik przedwykładniczy (𝐴+) i pozorną energię ak-
tywacji (𝐸𝑎+ ) dla reakcji 2NO + O2 ⟶ 2NO2 jako funkcje 𝑀 , 𝑁 , 𝐴2 i 𝐸𝑎,2.

4.0 pt

Pozorna stała szybkości (𝑘+) całkowitej reakcji wynosi 6.63×105 L2mol−2min−1 w 600K, a pozorna ener-
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gia aktywacji wynosi 1.20 kJmol−1.

5.3 Oblicz stałą szybkości (w L2mol−2min−1) tej reakcji w 700 K. 2.0 pt

Standardowe entalpie tworzenia (ΔfH−⊖−
m ) i standardowe entropie (S−⊖−

m ) w 298.15 K są następujące:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

Standardowa entalpia reakcji i zmiany entropii dla reakcji 2NO+O2 ⟶ 2NO2 można uznać za niezależne
od temperatury. W poniższych pytaniach należy przyjmować, że wszystkie gazy zachowują się jak gazy
doskonałe.

5.4 Oblicz termodynamiczną stałą równowagi (𝐾−⊖−
𝑝 ) tej reakcji w 600K. 4.0 pt

5.5 Oblicz standardową zmianę energii wewnętrznej Δr𝑈−⊖−
m (w kJmol−1) dla tej re-

akcji w 600K.
3.0 pt

Eksperymentalna obserwacja wykazuje, że szybkość reakcji

2NO2 ⟶ 2NO + O2 nie zależy od stężenia NO i O2.

5.6 Wyprowadź wyrażenie na szybkość tej reakcji (pozorna stała szybkościmoże być
bezpośrednio użyta jako 𝑘−) i oblicz wartość pozornej 𝑘−w 600 K. (Jeśli nie wy-
znaczyłeś 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) w pytaniu 5.4, użyj 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Gazowy NO2 wprowadzono do zbiornika o stałej objętości, utrzymywanego w temp. 600K i pozwolono
układowi na osiągnięcie stanu równowagi. 20 procent substratu uległo przemianie do NO i O2. Wszystkie
gazy należy traktować jako doskonałe.

5.7 Oblicz całkowite ciśnienie tego układu reakcyjnego w stanie równowagi. (Jeśli
nie wyznaczyłeś wartości 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) w pytaniu 5.4, użyj 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Część B

Wyziewy przemysłowe są głównym źródłem NOx. Jedno z postępowań mających na celu zredukowanie
emisji NOx polega na utlenianiu NO do NO2 i następnie na pochłanianiu wytworzonego NO2 przez absor-
benty. Jednak z powodu niskiego stężenia NO w wyziewach, jego samorzutne utlenianie w atmosferze
jest zbyt powolne, aby spełnić wymagania przemysłu. Ogólnie w celu przyspieszenia tej reakcji używa
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się stałych katalizatorów Utlenianie NO przebiega na powierzchni specyficznego katalizatora (CatX) na
drodze następującego mechanizmu (miejsce adsorpcji oznaczone jest jako Site):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Przyjmij, że adsorpcje NO, NO2 i O (z dysocjacji O2) nie mogą mieć miejsca poza pokryciem monowar-
stwą oraz że formy te są adsorbowane przez ten sam rodzaj miejsc powierzchniowych. Ich ułamkowe
stopnie pokrycia (𝜃, zdefiniowane jako stosunek liczby zajętych miejsc adsorpcyjnych do całkowitej liczby
miejsc adsorpcyjnych) są oznaczone, odpowiednio, jako 𝜃NO, 𝜃NO2

i 𝜃O, . Zatem ułamek niezajętych miejsc
adsorpcyjnych (𝜃v) jest równy 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Przyjmij, że wszystkie procesy adsorpcji i desorpcji
są znacznie szybsze niż reakcja (S3).

5.8 Wyprowadź wyrażenie na 𝜃v w funkcji [NO], [O2], [NO2] oraz stałych szybkości
dotyczących reakcji (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Wybierz prawidłowe wyrażenie na szybkość 2NO(g) + O2(g) −−→ 2NO2(g) na
początku reakcji. Załóż, że zarówno stężenie, jak i adsorpcja NO2 są pomijalne.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

Dla pewnych katalizatorów, reakcja powierzchniowa przebiega na alternatywnej drodze, zamiast zgodnie
z reakcją (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Etap ten jest także limitującym szybkość całkowitej reakcji.

Do ułatwienia reakcji 2NO + O2 ⟶ 2NO2. stosowany jest katalizator (CatY). Jeśli temperatura i stężenie
NO są stałe, początkowa szybkość reakcji zmienia się ze stężeniem O2 w następujący sposób:
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5.10 Wybierz mechanizm zgodny z przebiegiem tej krzywej.
(A) S3
(B) S5
(C) nie można tego określić

6.0 pt
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Wzajemne przemiany tlenków azotu

15% całości punktów
Pytanie 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Suma
Punkty 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Wynik

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________L2mol−2min−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________kJmol−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________kPa
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)
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Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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Katalityczne możliwości fosfin

7% całości punktów
Pytanie 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Suma
Punkty 3 6 8 5 6 3 5 36
Wynik

Fosfiny to fosforowe analogi amin. Zawierają również wolną parę elektronową na atomie fosforu, a za-
tem wykazują zasadowość Lewisa lub nukleofilowość. Ale w przeciwieństwie do amin trzeciorzędowych,
chiralne fosfiny, takie jak P1 z trzema różnymi podstawnikami, można wyizolować jako pojedyncze enan-
cjomery. Chiralne fosfiny są często stosowane jako chiralne ligandy w katalizie metalami przejściowymi.

6.1 Używając symbolu R/S, przypisz konfigurację absolutną P1. 3.0 pt

W ciągu ostatnich dwóch dekad, gdy organokataliza intensywnie rozwijała się, pojawiła się duża liczba
reakcji syntezy katalizowanych nukleofilowymi fosfinami. Wśród nich jedną z najbardziej znanych reak-
cji katalizowanych fosfinami jest reakcja cykloaddycji Lu (3+2), którą po raz pierwszy opracował chiński
naukowiec Xiyan Lu. Na przykład, w wyniku katalizy trifenylofosfiną, allenian etylu 1 i akrylan metylu 2
łatwo tworzą dwie pochodne cyklopentenu 3 (główna) i 4 (poboczna).

Cykloaddycja Lu (3+2):
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W ogólnie przyjętymmechanizmie, reakcja Lu (3+2) jest formalną reakcją cykloaddycji. Początkowo, trife-
nylofosfina jako katalizator ulega nukleofilowej addycji do allenianu etylu 1 z wytworzeniemobojnaczego
związku pośredniego A, który następnie cyklizuje z akrylanemmetylu 2 dwoma drogami. Na ścieżce pro-
wadzącej do związku 3, wytworzony in situ ylid fosforowy, będący produktem pośrednim B, odwracalnie
przekształca się w związek pośredni C poprzez przeniesienie protonu; C ulega eliminacji wytwarzając
główny produkt 3 i uwalniając katalizator fosfinowy. Na ścieżce prowadzącej do związku 4 tworzy się
pośredni ylid fosforowy B’, który również odwracalnie przekształca się w związek pośredni C’ poprzez
przeniesienie protonu; C’ ulega eliminacji, dając produkt uboczny 4 i regenerując katalizator fosfinowy.

Mechanizm:

6.2 Narysuj dwie główne struktury rezonansowe, które tworzą pokazaną hybrydę
rezonansową A (zaangażowanie grupy estrowej nie jest brane pod uwagę i ste-
reochemia nie jest wymagana).

6.0 pt
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6.3 Narysuj struktury związków pośrednich B’ i C’ (stereochemia nie jest wymaga-
na).

8.0 pt

W podobnych warunkach allenian etylu 1 i fumaran dietylu 5 łatwo tworzą odpowiedni produkt cykload-
dycji 6.

6.4 Narysuj strukturę związku 6 (stereochemia nie jest wymagana). 5.0 pt

Asymetryczną reakcję cykloaddycji Lu (3+2)można łatwoprzeprowadzić stosując chiralne katalizatory fos-
finowe. Na przykład, w warunkach katalizy z chiralną bicykliczną fosfiną P2, z allenianu etylu 1 i akrylanu
metylu 2 łatwo powstaje enancjo-wzbogacony produkt cykloaddycji 3 z 80% ee (nadmiar enancjomerycz-
ny).

Asymetryczna cykloaddycja Lu (3+2):

Równanie do obliczania ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = ilość głównego enancjomeru

𝑛minor = ilość pobocznego enancjomeru
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Polish (Poland)

6.5 Zaznacz centra chiralności w chiralnej fosfinie P2 za pomocą gwiazdek. (Uwaga:
punkty zostaną odjęte za każdą błędną gwiazdkę aż do 0 punktów)

6.0 pt

6.6 Podaj stosunek 𝑛major/𝑛minor produktu 3. 3.0 pt

Reakcja cykloaddycji Lu (3+2) jest wszechstronnym narzędziem w syntezie organicznej. Na przykład, z
powodzeniem została wykorzystana do syntezy (–)-hinezolu (ang. (–)-hinesol), ważnego składnika chiń-
skiego zioła leczniczego Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). W wyniku katalizy PPh3, chiralny
cykloheksanon 7 cyklizowany z allenianem tert-butylu 8, prowadzi do głównego produktu 9 i trzech po-
bocznych produktów 10, 11 i 12. Wszystkie poboczne produkty 10−12 są izomerami 9. Związek 9można
łatwo przekształcić w (–)-hinezol w wieloetapowym procesie.
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Polish (Poland)

6.7 Spośród poniższych związków, wybierz ten, który nie należy do produktów po-
bocznych 10−12.

5.0 pt
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Katalityczne możliwości fosfin

7% całości punktów
Pytanie 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Suma
Punkty 3 6 8 5 6 3 5 36
Wynik

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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Polish (Poland)

6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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Polish (Poland)

6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Q7-1
English (Official)

Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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English (Official)

Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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English (Official)

with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Polish (Poland)

Organiczne cząsteczki życia

9% całości punktów
Pytanie 7.1 7.2 7.3 Suma
Punkty 12 8 12 32
Wynik

Synteza złożonych peptydów i białek to trudne zadanie. 17 września 1965 r. chińscy naukowcy po raz
pierwszy zsyntetyzowali krystaliczną insulinę bydlęcą, wyznaczając kluczowy krok na drodze odkrywania
tajemnicy życia i otwierając erę syntezy białek.

Znaczek wydany z okazji 50 rocznicy (2015) pierwszej syntezy krystalicznej insuliny bydlęcej

Sprzęganie grup karboksylowych z grupami aminowymi w celu utworzenia wiązania amidowego jest
najbardziej podstawową reakcją w syntezie peptydów i białek. Doniesiono, że allenon 2 jest w stanie
aktywować kwas karboksylowy 1 w łagodnych warunkach reakcji, tworząc związek pośredni 3. Następ-
nie związek pośredni 3 reaguje z aminą 4 z wytworzeniem z wysoką wydajnością amidu 5, jak również
produktu ubocznego 6.
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Polish (Poland)

Podobnie, N-etynylo-N-metylo-p-toluenosulfonamid (MYTsA), biorąc pod uwagę jego główną strukturę
rezonansową 7 (nie uwzględnia się udziału grupy Ts), może aktywować kwas karboksylowy w taki sam
sposób jak allenon 2.

7.1 Narysuj struktury: związku 7, związku pośredniego 9 i związku 12. Uwzględnij
stereochemię wszystkich centrów stereogenicznych.

12.0 pt

Wraz ze wzrostem długości łańcucha peptydowego tworzenie wiązań amidowych staje się trudniejsze, a
konwencjonalne metody kondensacji nie są użyteczne w syntezie białek. W pierwszej syntezie krystalicz-
nej insuliny bydlęcej opracowanometodę opartą na chemii acylohydrazyny 13, co umożliwiło przeprowa-
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Q7-3
Polish (Poland)

dzenie trudnego sprzęgania, z wytworzeniem wiązania amidowego między dwoma peptydami. Zgodnie
z poniższymi równaniami, związek 15 łatwo reaguje z 16 w obecności trietyloaminy.

Uwaga: P1, P2 =peptydy

7.2 Narysuj struktury związków 15 i 16. 8.0 pt

Oprócz syntezy de novo naukowcy mogą modyfikować istniejące białka. Chociaż na powierzchni białka
znajduje się wiele miejsc reaktywnych, takich jak grupy aminowe, grupy tiolowe i grupy karboksylowe,
najbardziej nukleofilowe grupy tiolowe są preferowanym miejscem reakcji, gdy białko traktuje się od-
czynnikami elektrofilowymi, takimi jak N-fenylomaleimid 18 poprzez addycję Michaela.

W łagodnych warunkach zasadowych (pH = 7,5), odczynnik 19 reaguje z grupą tiolową białka 20 z wytwo-
rzeniem obojętnego związku pośredniego 21, który jest atakowany przez wodorotlenek, z wytworzeniem
związku 22. Związek 22 może być w równowadze z acykliczną formą 23, i następnie reagować z innym
białkiem 20. Powstały główny produkt może istnieć w postaci acyklicznej 24 lub w formie cyklicznej 25, w
podobny sposób jak w równowadze między 22 a 23.
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Polish (Poland)

7.3 Narysuj struktury: związku pośredniego 21, związków 24 i 25. Stereochemia nie
jest wymagana.

12.0 pt
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Polish (Poland)

Organiczne cząsteczki życia

9% całości punktów
Pytanie 7.1 7.2 7.3 Suma
Punkty 12 8 12 32
Wynik

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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Polish (Poland)

7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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English (Official)

Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.

POL-1 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
English (Official)

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Rewelacyjny chiralny katalizator spiranowy

10% całości punktów
Pytanie 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Suma
Punkty 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Wynik

Związki chiralne są ważne dla zdrowia człowieka, na przykład ponad 50% leków obecnie stosowanych
w praktyce klinicznej to pojedyncze enancjomery cząsteczek chiralnych. Jednak synteza cząsteczek chi-
ralnych w formie enancjo-wzbogaconej jest dużym wyzwaniem. Zespół profesora Qilina Zhou z Uniwer-
sytetu Nankai w Chinach opracował serię chiralnych katalizatorów spiranowych o wysokiej aktywności,
podnoszących wydajność syntezy asymetrycznej na nowy poziom i szeroko stosowanych w przemyśle
farmaceutycznym. Katalizatory te pozwalają uzyskać (osiągać) do 99,9% ee i mogą być stosowane przy
obniżeniu ich zawartości do 0,00002%molowego. Wyniki tych badań zdobyły pierwszą nagrodę National
Natural Science Award of China w roku 2019.

Uwaga:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Część A

Drogę syntezy chiralnego ligandu SpiroPAP przedstawiono na poniższym schemacie.
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Uwaga:

eq = ekwiwalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Narysuj struktury 1, 2, 4, 5. (Stereochemia nie jest brana pod uwagę) 16.0 pt

8.2 Spośród następujących odczynników wskaż. który odczynnik NIEmoże być uży-
ty jako A do przekształcenia 8 do 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

Racemiczny związek spiranowy 6 reaguje z chloromrówczanem (–)-mentylu (10) z wytworzeniem związ-
ków 11a i 11b, które można rozdzielić metodą chromatografii kolumnowej, a następnie poddać hydrazy-
nolizie, otrzymując optycznie czyste (+)-6 i (–)-6.
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Uwaga:

eq= równoważnik

8.3 Wybierz prawidłowe stwierdzenie poniżej.
(a) Związki 11a i 11b są parą enancjomerów.
(b) Związki 11a i 11b są parą diastereoizomerów.
(c) Związki 11a i 11b są parą izomerów cis-trans.
(d) Związki 11a i 11b są parą izomerów konformacyjnych.

2.0 pt

Część B

Ir-SpiroPAP otrzymanow reakcji SpiroPAP z [Ir(cod)Cl]2 (cod to cyklookta-1,5-dien) wMeOHw atmosferze
wodoru, jak pokazano poniżej.
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Uwaga:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Podaj stopień utlenienia Ir w katalizatorze Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Podaj liczbę elektronów walencyjnych na orbitalach d dla metalu Ir w kataliza-
torze Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Chiralny katalizator spiranowy Ir-SpiroPAP został użyty w asymetrycznej totalnej syntezie diterpenu 22
typu mulinanu (ang.Mulinane-type), jak pokazano poniżej.

8.6 Narysuj struktury 15 i 16, uwzględniając odpowiednią stereochemię. 8.0 pt
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8.7 Spośród poniższych odczynników wybierz najlepszy jako B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Spośród poniższych odczynników wybierz najlepszy jako C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Polish (Poland)

Rewelacyjny chiralny katalizator spiranowy

10% całości punktów
Pytanie 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Suma
Punkty 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Wynik

Część A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Polish (Poland)

8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Część B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Q9-1
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Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt

POL-1 T-9 Q-4



Theory

Q9-1
Polish (Poland)

Totalna synteza kapitulaktonu

9% całości punktów
Pytanie 9.1 9.2 9.3 9.4 Suma
Punkty 24 2 16 2 44
Wynik

Curculigo capitulata to roślina, która występuje w południowych Chinach i jest od dawna stosowana w
tradycyjnej chińskiej medycynie ziołowej do leczenia wielu chorób. Kapitulakton (ang. Capitulactone) (1)
wyizolowano z korzeni Curculigo capitulata. Jego struktura z uwzględnieniem konfiguracji absolutnej
została jednoznacznie ustalona w wyniku analizy danych spektroskopowych i przeprowadzenia syntezy
totalnej.

Totalną syntezę 1 rozpoczęto od jodowania dostępnego w handlu 4-bromoweratrolu 2, prowadząc ją
następnie przez kluczowy związek pośredni 12, jak pokazano na poniższym schemacie.
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Uwaga:

cat = katalizator

eq = równoważnik

9.1 Narysuj struktury związków 3-5, 8, 9 i 11 uwzględniając stereochemię wszyst-
kich centrów stereogenicznych.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydryna (7) została otrzymana z (+)-mannitolu (13) na drodze pokazanej poniżej.

Uwaga:

eq = równowaznik

conc = stężony
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9.2 Spośród poniższych warunków wybierz najlepsze dla A.
(a) pirydyna
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) bezwodny ZnCl2

2.0 pt

9.3 Narysuj struktury produktów pośrednich 15, 16, 18 i 19 uwzględniając stereo-
chemię wszystkich centrów stereogenicznych.

16.0 pt

Diketal 14można również otrzymać działając na (+)-mannitol (13) 2-metoksypropenem (23) w obecności
katalitycznej ilości kwasu toluenosulfonowego (TsOH) w bezwodnym toluenie. Modelową reakcję poka-
zano poniżej.

9.4 Zaproponowany mechanizm dla tej reakcji obejmuje kluczowe związki pośred-
nie (I-V), jak pokazano powyżej, wybierz właściwą kolejność tworzenia się klu-
czowych związków pośrednich podczas przebiegu tej reakcji.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Totalna synteza kapitulaktonu

9% całości punktów
Pytanie 9.1 9.2 9.3 9.4 Suma
Punkty 24 2 16 2 44
Wynik

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

POL-1 T-9 A-2



Theory

A9-3
Polish (Poland)

9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

POL-1 T-9 A-3
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