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Chemia doświadczalna i życia codziennego 

1. Podstawowe techniki laboratoryjne 
 

1.1. Metody fizyczne 

Lp. 
Metoda 
(szkło, sprzęt) 

Charakterystyka 

1 
Rozpuszczanie 
(zlewka, kolba, 
bagietka) 

Rozpuszczanie ma na celu uzyskanie roztworu właściwego dwóch lub więcej substancji. 
Częstym warunkiem uzyskania jednorodnej mieszaniny jest dobranie dwóch substancji o 
podobnych właściwościach („podobne rozpuszcza się w podobnym”), np. związki o 
wiązaniach kowalencyjnych rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych, a polarne 
w rozpuszczalnikach polarnych. Mieszanie przyspiesza proces rozpuszczania, np. za 
pomocą bagietki (szklanego pręcika). 

2 
Zatężanie  
(zlewka, kolba, 
probówka, palnik)  

Zatężanie polega na zwiększaniu stężenia oznaczanego składnika (najczęściej w celu 
poprawienia warunków jego oznaczania). Odparowywanie rozpuszczalnika następuje 
najczęściej w podwyższonej temperaturze. 

3 
Krystalizacja  
(krystalizator, tygiel, 
zlewka, palnik) 

Krystalizacja polega na powstawania kryształów substancji z przesyconego roztworu (lub 
przechłodzonego stopu), zwykle po odparowaniu rozpuszczalnika i ochłodzeniu 
zatężonego roztworu (rozpuszczalność większości substancji zmniejsza się wraz z 
obniżeniem temeperatury). 

4 
Sublimacja i 
resublimacja  
(tygiel, palnik, lejek) 

Sublimacja to przechodzenie substancji ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem 
fazy ciekłej. Resublimacja jest procesem odwrotnym. Zdolność do sublimacji posiadają jod, 
naftalen, kwas salicylowy. 

5 
Dekantacja  
(zlewka) 

Dekantacja polega na zlewaniu cieczy znad osadu. Zwykle stosowana do przemywania 
osadów krystalicznych.  

6 
Sedymentacja  
(zlewka) 

Sedymentacja to powolne opadanie substancji stałych o średnicy powyżej 200 nm 
znajdujących się w zawiesinie, co skutkuje uzyskaniem warstwy osadu i cieczy. 

7 
Sączenie i filtracja 
(sączek, lejek, zlewka) 

Filtracja pozwala na oddzielenie ciała stałego od cieczy (nazywanej po filtracji 
przesączem). Filtracji nie stosuje się do roztworów koloidalnych i rzeczywistych. 

8 

Destylacja  
(kolba destylacyjna, 
kolumna destylacyjna, 
zlewka, palnik, woda 
chłodząca) 

Destylacja polega na rozdzielaniu substancji o różnych temperaturach wrzenia, dlatego 
najczęściej jest kontrolowana z użyciem termometru. 

9 Adsorpcja 
Adsorpcja polega na gromadzeniu się substancji przenoszonej w gazie lub cieczy na 
powierzchni porowatego ciała stałego, zwanego adsorbentem (np. węgla aktywnego, żelu 
krzemionkowego). Proces wykorzystywany np. w chromatografii czy w maskach gazowych. 

10  
Ekstrakcja  
(rozdzielacz) 

Ekstrakcja jest procesem wyodrębniania składników mieszaniny za pomocą 
niemieszających się ze sobą rozpuszczalników o różnych polarnościach. W pierwszym 
etapie dokonuje się mechanicznego wytrząsania (np. niepolarne składniki migrują z 
polarnego rozpuszczalnika do niepolarnego rozpuszczalnika), a następnie dokonuje się 
rozdzielenia niemieszających rozpuszczalników w rozdzielaczu. 
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11 

Chromatografia  
(np. płytka 
chromatografii 
cienkowarstwowej, 
kolumna 
chromatografii 
cieczowej) 

Chromatografia jest metodą rozdzielania jednorodnych mieszanin wykorzystujących 
zróżnicowany podział składników między fazę ruchomą (np. rozpuszczalnik organiczny) i 
fazę nieruchomą (np. bibuła, sorbent kolumny chromatograficznej). 

 

1.2. Metody chemiczne 

Lp. Metoda 
(szkło, sprzęt) 

Charakterystyka 

1 

Spalanie 
(zlewka, probówka, 
kolba, tygiel 
porcelanowy, łyżeczka 
do spalania, palnik) 

Spalanie jest procesem egzotermicznego utleniania (z wydzieleniem ciepła do otoczenia), 
któremu towarzyszy synteza związków chemicznych (np. SO2, CO2, PCl5). Proces spalania 
przy niedoborze utleniacza może prowadzić do powstania produktów pośrednich, np. 
spalanie węgla przy niedoborze tlenu prowadzi do powstania CO, który przy dalszym 
spalaniu prowadzi do powstania CO2. 

2 

Sprawdzanie 
palności 
(zapałka, pręcik 
platynowy, łyżeczka do 
spalania, palnik)  

Zbliżenie zapalonej zapałki do niewielkiej ilości badanej substancji potwierdza palność tej 
substancji. Bezpieczniejszym sposobem sprawdzenia palności jest zanurzenie pręcika 
platynowego w badanej cieczy, a następnie zwilżony pręcik należy spróbować podpalić w 
płomieniu palnika. 

3 

Badanie barwy 
płomienia 
(pręcik platynowy, 
probówka, palnik) 

Pręcik platynowy zanurzony w roztworze soli litowców i berylowców, a następnie 
wprowadzony do płomienia palnika powoduje zabarwienie płomienia, np.: Na – żółte, K – 
fioletowe, Li – karminowe, Rb – czerwonofioletowe, Cs – niebieskie, Ca – 
ceglastoczerwone, Ba – zielone. 

4 

Badanie odczynu 
roztworu 
(probówka, pręcik 
szklany, pipetka, 
papierki wskaźnikowe) 

pH roztworu jest określane przez naniesienie badanego roztworu za pomocą pipetki lub 
szklanego pręcika na uniwersalny papierek wskaźnikowy lub lakmusowy. Porównanie ze 
skalą barw pozwala na przybliżone określenie odczynu roztworu, np. papierek uniwersalny 
przyjmie barwę niebieską dla zasadowego KNO2(aq), czerwoną dla kwasowej MgCl2(aq), 
żółtą dla obojętnej soli KCl(aq). 

5 
Zobojętnianie  
(zlewka) 

Zobojętnienie jest procesem wiązania jonów H+ i jonów OH- z wytworzeniem wody. Przez 
zobojętnianie kwasów wieloprotonowych można uzyskać sole obojętne lub kwasowe, 
natomiast przez zobojętnienie zasad wielohydroksylowych można uzyskać sól obojętną 
lub zasadową. 

6 
Miareczkowanie 
(biureta, zlewka, kolba) 

Miareczkowanie polega na dokładnym dodawaniu określonej ilości mianowanego roztworu 
odczynnika do roztworu substancji oznaczanej w celu obliczenia stężenia tej substancji. 
Dla przykładu przez dodawanie kroplami kwasu o znanym stężeniu do roztworu 
miareczkowanej (badanej) zasady, w obecności odpowiedniego wskaźnika 
alkacymetrycznego, można określić punkt końcowy miareczkowania (określony w chwili 
zobojętnienia i pierwszej zmiany barwy roztworu). Odczytana z biurety objętość zużytego 
na zobojętnienie titranta (mianowanego roztworu) np. kwasu pozwala na obliczenie 
stężenia badanego roztworu, np. nieznanego stężenia zasady. 

7 
Strącanie osadu 
(probówki, zlewka) 

Strącanie polega na wydzielaniu substancji z ciekłego roztworu do postaci stałej w wyniku 
osiągnięcia stężenia większego od maksymalnej rozpuszczalności w danych warunkach. 
Tabele rozpuszczalności pozwalają przewidzieć, czy w wyniku danej reakcji produkty będą 
osadami czy substancjami rozpuszczalnymi w roztworach wodnych. Dla przykładu w 
wyniku reakcji rozpuszczalnego w wodzie Ba(OH)2 oraz H2SO4 wytrąci się osad BaSO4. 

8  
Prażenie osadów 
(tygiel porcelanowy, 
palnik) 

Proces ogrzewania osadu w wysokiej temperaturze (niższej od temperatury topnienia) z 
utratą wody lub lotnego produktu rozkładu, np. w wyniku prażenia CuCO3 powstanie czarny 
osad CuO i lotny produkt rozkładu CO2, natomiast w przypadku prażenia Cu(OH)2  
powstanie H2O i osad CuO. 
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2. Doświadczenia i reakcje chemiczne Instytutu Medicus 
 
2.1. Doświadczenia do zajęć nr 1 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

1  

do probówki wprowadzić  
1-2 cm3 octu lub kwasu 
solnego, a następnie 
należy wrzucić kilka     
wiórek magnezu 

1. intensywnie wydziela 
się bezbarwny gaz; 
probówka jest ciepła  
2. zamykając probówkę 
„palcem” na kilka sekund i 
przykładając po chwili do 
wylotu probówki palącą  
się zapałkę słychać 
charakterystyczne 
„pyknięcie”  

zachodzi gwałtowna 
reakcja egzotermiczna, w 
której powstaje m.in. gaz 
palny 
 

w przypadku 
zaobserwowania pienienia 
- gwałtowna reakcja 
wydzielania gazu  
 

1 lub 2  probówki 
ocet lub kwas solny 
magnez 
zapałki 
 

 

Reakcja 
Mg + 2 CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2↑ 

Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2↑ 

2 

do probówki z gorącą 
wodą należy wrzucić kilka 
wiórek magnezowych, a 
następnie dodać  1-2 
krople fenoloftaleiny (lub 
zanurzyć uniwersalny 
papierek wskaźnikowy)   
 

pojawia się 
charakterystyczna   
malinowa barwa (lub 
papierek zabarwia się na 
kolor granatowy) 
 

magnez reaguje z gorącą 
wodą, a w roztworze 
stwierdzono obecność 
jonów OH- 

do wykrywania jonów OH- 
w roztworze służą 
odpowiednie wskaźniki 
kwasowo-zasadowe (np. 
fenoloftaleina) 

1 probówka lub mała 
zlewka 
magnez  
gorąca woda, 
uniwersalny papierek 
wskaźnikowy/ 
fenoloftaleina 

Reakcja Mg + 2 H2Ogorąca  →  Mg(OH)2  + H2↑ 

3 

do probówki należy 
wprowadzić 1-2 cm3 

roztworu wodnego 
Na2SiO3, a następnie 
dodać kilka kropli kwasu 
solnego lub octu 

wytrąca się bezbarwny, 
galaretowaty osad 

w zachodzącej reakcji 
powstaje kwas 
krzemowy(IV)  

kwas krzemowy(IV) nie 
otrzymuje się w reakcji 
tlenku krzemu(IV) z wodą 
lecz w reakcji 
strąceniowej; tlenek 
krzemu(IV) ma charakter 
kwasowy ale nie reaguje z 
wodą. Otrzymany kwas 
krzemowy(IV) może 
mocno przylegać do szkła, 
co wynika z podobieństwa 
struktury obu materiałów. 

1 probówka 
Na2SiO3(aq), 
HCl(aq) lub ocet 

Reakcja Na2SiO3  + 2 HCl →  2 NaCl  + H2SiO3↓ 

4 

do probówki/zlewki  z sodą 
oczyszczoną (w postaci 
proszku) należy 
wprowadzić  kilka cm3 octu  

pojawia się 
charakterystyczna piana. 
Powstały gazowy CO2 nie 
podtrzymuje palenia 
(zbliżona do 
probówki/zlewki zapalona 
zapałka gaśnie). 
 

w zachodzącej reakcji 
powstaje tlenek węgla(IV) 

Soda oczyszczona 
stosowana jest m.in. jako 
jeden ze składników 
proszku do pieczenia, 
składnik tabletek 
musujących. Dawniej 
używana była  jako środek 
na zgagę, będącą 
objawem  wzmożonego 
wydzielania soków 
żołądkowych.  

1 probówka lub mała 
zlewka 
soda oczyszczona, 
ocet, zapałki 

Reakcja 

NaHCO3  + CH3COOH  →  CH3COONa  + H2O  + CO2↑ 
Jako lek na zgagę neutralizuje HCl: 
NaHCO3  + HCl  →  NaCl + H2O  + CO2↑ 
W trakcie pieczenia soda oczyszczona spulchnia ciasta: 
NaHCO3  (60°C)→ Na2CO3  +  H2O  + CO2↑ 

 
2.2. Doświadczenia do zajęć nr 2 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

1 

do probówki wprowadzić 
trochę drożdży , a 
następnie wodę utlenioną 
oraz umieścić żarzące się 
łuczywko  

wydziela się gaz, 
probówka jest ciepła, 
żarzące  łuczywko zapala 
się  

zachodzi reakcja rozkładu 
nadtlenku wodoru, w której 
powstaje tlen 
podtrzymujący spalanie 

w drożdżach są 
katalizatory rozkładu 
nadtlenku wodoru; 
powstający tlen 
identyfikujemy poprzez 
wykorzystanie żarzącego 
się łuczywka. 

1 probówka, 
drożdże (suche), 
woda utleniona, łuczywko 
(wykałaczka), zapałki 

Reakcja 2 H2O2   
drożdże
→      2 H2O  + O2↑ 
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Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

2 

Na szkiełko zegarkowe lub 
szalkę Petriego należy 
położyć kawałek folii 
aluminiowej, następnie 
kilka granulek preparatu 
Kret. Kroplami wprowadzić 
wodę. Odczekać kilka 
chwil na efekt. 

Wydziela się gaz, folia 
aluminiowa roztwarza się. 

Zachodzi reakcja glinu z 
zasadą sodową, w której 
powstaje m.in. wodór oraz 
odpowiedni związek 
koordynacyjny glinu. 

Glin jako metal 
amfoteryczny reaguje z 
zasadą sodową.  

szalka Petriego lub 
szkiełko zegarkowe, 
preparat Kret, 
woda. 

Reakcje 

2 Al  + 2 NaOH  +  6 H2O  →  2 Na[Al(OH)4]  +  3 H2↑ 
Przy nadmiarze NaOH: 

2 Al  + 6 NaOH  +  6 H2O  →  2 Na3[Al(OH)6]  +  3 H2↑ 

 

2.3. Doświadczenia do zajęć nr 3 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

1 

do probówki wprowadzić 
1-2 cm3 roztworu wodnego 
CuSO4, a następnie 
kroplami roztwór wodny 
NaOH lub KOH 

wytraca się galaretowaty, 
niebieski osad 

zachodzi reakcja 
strąceniowa, w której 
powstaje wodorotlenek 
miedzi(II) 

wodorotlenki trudno i 
nierozpuszczalne w 
wodzie otrzymujemy 
metodą strąceniową. 
Wodorotlenek miedzi(II) 
ma charakter 
amfoteryczny.  

1 probówka, 
CuSO4(aq), 

NaOH(aq) 

 

Reakcja CuSO4  +  2 NaOH  →  Cu(OH)2↓  +  Na2SO4 

2 

do probówki wprowadzić 
1-2 cm3 roztworu wodnego 
FeCl3, a następnie 
kroplami roztwór wodny 
NaOH lub KOH 

wytraca się brunatny osad zachodzi reakcja 
strąceniowa, w której 
powstaje wodorotlenek 
żelaza(III) 

wodorotlenki trudno i 
nierozpuszczalne w 
wodzie otrzymujemy 
metodą strąceniową; 
wodorotlenek żelaza(III) 
można otrzymać również 
w wyniku utlenienia 
wodorotlenku żelaza(II) 
tlenem z powietrza lub 
nadtlenkiem wodoru  

1 probówka 
FeCl3(aq) 

NaOH(aq) 

 

Reakcja 
FeCl3  +  3 NaOH  →  Fe(OH)3↓  +  3 NaCl 
4 Fe(OH)2  + 2 H2O  +  O2  →   4 Fe(OH)3↓ 

2 Fe(OH)2  +  H2O2  →  2 Fe(OH)3↓ 

3 

a) do probówki 
wprowadzić 1-2 cm3 

roztworu wodnego MnCl2, 
a następnie kroplami 
roztwór wodny NaOH lub 
KOH 
 
b) do probówki 
wprowadzić 1-2 cm3 

roztworu wodnego MnCl2, 
a następnie kroplami 
roztwór wodny NaOH lub 
KOH oraz kilka kropel 
wody utlenionej 

a) wytraca się biały osad, 
po chwili brunatniejący od 
góry 
 
b) wytrącony początkowo  
biały osad od razu 
brunatnieje   

a) zachodzi reakcja 
strąceniowa, w której 
powstaje wodorotlenek 
manganu(II) (biały osad); 
wodorotlenek manganu(II) 
łatwo utlenia się tlenem z 
powietrza do tlenku 
manganu(IV)  
b) wytrącony wodorotlenek 
manganu(II) jest nietrwały i 
łatwo się utlenia tlenem z 
powietrza lub pod 
wpływem wody utlenionej 

wodorotlenki trudno i 
nierozpuszczalne w 
wodzie otrzymujemy 
metodą strąceniową; 
wodorotlenek manganu(II) 
należy do wodorotlenków 
nietrwałych i łatwo ulega 
utlenieniu do  tlenku 
manganu(IV).  
W tych warunkach reakcji 
powstaje uwodniony tlenek 
manganu(IV) – hydrat. 
 

2 probówki, 
MnCl2(aq), 
NaOH(aq), 
woda utleniona 

Reakcje 
MnCl2  +  2 NaOH  →  Mn(OH)2  + 2 NaCl 

Mn(OH)2  +  H2O2  →  MnO2  +  2 H2O 

2 Mn(OH)2  +  O2  →  2 MnO2  +  2 H2O 

4 

do probówki wprowadzić  
1-2 cm3 roztworu wodnego 
KMnO4, a następnie 1-2 
cm3 roztworu wodnego  
Na2SO3, (do 
doświadczenia należy 
zastosować roztwór wodny 
KMnO4 barwy 
jasnoróżowej) 

następuje odbarwienie 
roztworu i wytraca się 
brunatny osad 

zachodzi reakcja 
utlenienia-redukcji, w 
której m.in. KMnO4 
redukuje się do tlenku 
manganu(IV).  

KMnO4 jako silny utleniacz 
redukuje się w zależności 
od środowiska: 
a) w obojętnym do MnO2 
b) w zasadowym do jonów 
MnO4

2- 

c) w kwasowym do Mn2+ 

1 probówka 
KMnO4(aq) 
Na2SO3(aq) 

Reakcja 

2 KMnO4 +  3 Na2SO3  +  H2O  2 MnO2  +  3 Na2SO4  +  2 KOH 

Redukcja: 𝑀𝑛
𝑉𝐼𝐼 +  3 e  →  𝑀𝑛

𝐼𝑉   /*2 

Utlenianie:   𝑆
𝐼𝑉   →  𝑆

𝑉𝐼  +  2 e  /*3 
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Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

5 

do probówki wprowadzić  
kilka kryształków KMnO4, a 
następnie kilka kropli wody 
utlenionej  

intensywnie wydziela się 
gaz, pojawia się brunatne 
ciało stałe  

zachodzi reakcja, w której 
otrzymujemy tlen  

przykład kolejnej reakcji 
utleniania i redukcji z 
udziałem KMnO4 jako 
silnego utleniacza.   

1 probówka, 
KMnO4(s), 
woda utleniona  

Reakcja 

2 KMnO4 +  3 H2O2  2 MnO2↓  +  3 O2  +  2 KOH  +  2 H2O 

Redukcja: 𝑀𝑛
𝑉𝐼𝐼 +  3 e  →  𝑀𝑛

𝐼𝑉   /*2 

Utlenianie:   𝑂
−𝐼   → 2 𝑂

0  +  2 e  /*3 

6 

do probówki wprowadzić  
kilka kryształków KMnO4, a 
następnie kilka kropli 
kwasu solnego 

czuć charakterystyczny 
zapach chloru 

zachodzi reakcja, w której 
otrzymujemy chlor  

przykład kolejnej reakcji 
redoks z udziałem KMnO4 
jako silnego utleniacza; 
czuć charakterystyczny 
zapach chloru (po pewnym 
czasie od zainicjowania 
reakcji).  

1 probówka, 
KMnO4(s), 
Kwas solny 
(1:1 lub stężony) 

Reakcja 

2 KMnO4 +  16 HCl   5 Cl2↑  +  2 MnCl2  +  2 KCl  + 8 H2O 

Redukcja: 𝑀𝑛
𝑉𝐼𝐼 +  5 e  →  𝑀𝑛

𝐼𝐼   /*2 

Utlenianie: 2 𝐶𝑙
−𝐼   → 2 𝐶𝑙

0  +  2 e  /*5 

7 

do zlewki lub probówki z 
roztworem wodnym CuSO4 
należy wrzucić  spinacz 
lub gwóźdź (odtłuszczony) 

po chwili widać, że spinacz 
lub gwóźdź pokrywa się 
nalotem  

zachodzi reakcja 
potwierdzająca fakt, że 
żelazo, jako metal bardziej 
aktywny wypiera mniej 
aktywną miedź z roztworu 
jej jonów 

wykorzystano informację o 
położeniu metalu w 
szeregu 
elektrochemicznym, dzięki 
czemu można 
przewidywać kierunek 
reakcji i projektować 
doświadczenia związane z 
różnicą aktywności metali  

zlewka lub probówka, 
spinacz lub gwóźdź, 
CuSO4(aq) 

Reakcja CuSO4  +  Fe  →  FeSO4↓  +  Cu 

 

2.4. Doświadczenia do zajęć nr 6 - Szkło i urządzenia laboratoryjne  

 
 

 
 

 
    

Zlewka Kolba stożkowa  Waga 
laboratoryjna 

Cylinder 
miarowy 

Kolba miarowa Biureta 

      
Pipeta 

miarowa 
Pipeta 

automatyczna 
Końcówki do 

pipety 
automatycznej 

Termometr Probówka Moździerz z 
tłuczkiem 
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Statyw 

laboratoryjny z 
kolbą 

stożkową 

Tygiel Lejek Kolba 
okrągłodenna 

Kolumna 
chłodząca 

Rozdzielacz 

 

2.5. Doświadczenia do zajęć nr 7  

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i 

szkło 
laboratoryjne 

1 

a) do probówki z wodą 
(ok. 2 cm3)  należy 
wsypać kilka granulek 
preparatu Kret 
b) do probówki z wodą 
należy wsypać dwie 
łyżeczki stałego 
azotanu(V) amonu   

a) probówka jest ciepła 
b) probówka jest zimna 

a) proces rozpuszczania 
stałego wodorotlenku 
sodu w wodzie jest 
egzotermiczny 
b) proces rozpuszczania 
stałego azotanu(V) amonu 
w wodzie jest 
endotermiczny 

rozpuszczaniu substancji 
stałej w ciekłym 
rozpuszczalniku 
towarzyszą procesy: 
a) niszczenie sieci 

krystalicznej substancji 
(odrywanie jonów z 
powierzchni kryształu)  

b) niszczenie oddziaływań 
międzycząsteczkowych 
w rozpuszczalniku 

c) powstanie oddziaływań 
między jonami 
substancji 
rozpuszczonej a 
cząsteczkami 
rozpuszczalnika 

2 probówki 
stały azotan(V) amonu, 
preparat Kret, 
woda, 
łyżeczka/szpatułka 

Proces 
NaOH + H2O = egzotermiczny proces rozpuszczania;    
NH4NO3  + H2O  = endotermiczny proces rozpuszczania 

2 

a) do probówki z wodą 
utlenioną należy wsypać 
szczyptę lub dwie stałego 
tlenku manganu(IV), a 
następnie żarzące się 
łuczywko 
b) do probówki z wodą 
utlenioną należy 
wprowadzić kilka kropli 
roztworu wodnego FeCl3,    
a następnie żarzące się 
łuczywko  
c) do probówki z wodą 
utlenioną należy 
wprowadzić kilka kropli 
roztworu wodnego KI, a 
następnie żarzące się 
łuczywko 
d) do małej zlewki należy 
wrzucić kawałek wątróbki  
a następnie całość zalać 
wodą utlenioną a 
następnie żarzące się 
łuczywko 

w każdym przypadku 
obserwujemy wydzielanie 
gazu (przy dużych 
ilościach użytych 
substancji – pienienie); 
łuczywko rozżarza się 
intensywnie 

zachodzi katalizowana 
reakcja rozkładu wody 
utlenionej  

kataliza homogeniczna, 
kataliza heterogeniczna, 
rozżarzanie łuczywka 
potwierdza fakt, że 
wydzielany tlen to gaz 
podtrzymujący palenie  

3 probówki, 
mała zlewka, 
woda utleniona, 
FeCl3(aq), 
KI(aq), 
MnO2(s), 
wątróbka (nie należy 
płukać); 
łuczywko lub patyczek 
szaszłykowy 

Reakcja 

2 H2O2   
MnO2
→    2 H2O  + O2↑ 

2 H2O2   
𝐹𝑒𝐶𝑙3
→    2 H2O  + O2↑ 

2 H2O2   
KI
→ 2 H2O  + O2↑ 
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Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i 

szkło 
laboratoryjne 

3 

a) do probówki z 2 cm3 
roztworu wodnego 
Na2S2O3 należy 
wprowadzić kilka kropli 
kwasu solnego  
b) do probówki zanurzonej 
w zlewce z gorącą wodą 
należy wlać 2 cm3 
roztworu wodnego 
Na2S2O3 a następnie 
wprowadzić kilka kropli 
(tyle samo co w 
doświadczeniu a) kwasu 
solnego  

w obu przypadkach 
pojawia się zmętnienie, 
ale w probówce b) ta 
zmiana widoczna jest 
szybciej   

zachodzi reakcja 
tiosiarczanu sodu z 
kwasem solnym 
prowadząca do 
otrzymania m.in. siarki 
(tzw. mleko siarkowe)  

reakcja ta – prowadzona 
w różnych temperaturach 
- może posłużyć do 
wprowadzania czynników 
wpływających na 
szybkość reakcji; przy 
badaniu wpływu 
temperatury na szybkość 
reakcji należy zachować 
stałość innych 
parametrów, wielkości 
(identyczne stężenie 
roztworów, identyczna 
objętość użytych 
roztworów) 

2 probówki, 
HCl, 
Na2S2O3(aq) 

Reakcja 
Na2S2O3 + 2 HCl → 2 NaCl +  SO2 +  S + H2O 

Redukcja: 2 𝑆
𝐼𝐼 +  4 e  → 2  𝑆

0  

Utlenianie: 2 𝑆
𝐼𝐼   → 𝑆

𝐼𝑉  +  4 e 

 

2.6. Doświadczenia do zajęć nr 8 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i 

szkło 
laboratoryjne 

1 

a) do probówki 
wprowadzić  1-2 cm3 

roztworu wodnego 
Pb(NO3)2, a następnie 
kroplami roztwór wodny KI 
b) do probówki 
wprowadzić  1-2 cm3 

roztworu wodnego BaCl2 
następnie kroplami 
roztwór wodny Na2SO4 

a) wytraca się żółty osad 
b) wytraca się biały osad 

zachodzi reakcja 
strąceniowa, w której 
powstaje: 

a) jodek ołowiu(II) 
b) siarczan(VI) baru 

 

dwie rozpuszczalne w 
wodzie sole reagują ze 
sobą, gdyż jedną z 
nowopowstałych jest 
trudnorozpuszczalna 
(projektowanie 
doświadczeń na bazie 
tablic rozpuszczalności) 

1 probówka; 
Pb(NO3)2(aq) 

KI(aq) 

BaCl2(aq) 
Na2SO4(aq) 

Reakcja 
Pb(NO3)2  +   2 KI  →  PbI2↓ +  2 KNO3 

BaCl2  +  Na2SO4  →  BaSO4↓  +  2 NaCl 

 

2.7. Doświadczenia do zajęć nr 9 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

1 

na szalkę Petriego należy 
położyć  kostkę cukru; 
polać  denaturatem i 
zapalić  

pojawia się jasnoniebieski 
płomień a cukier 
miejscami zmienia barwę 
na brązową 

zachodzi reakcja spalania 
i dodatkowo 
zaobserwowano proces 
karmelizacji cukru  

wysoka temperatura 
powoduje karmelizację 
cukru 

szalka Petriego 
denaturat 
kostka cukru 
zapałki 

Reakcja sacharoza 
karmelizacja (160°C)
→                skomplikowane i liczne reakcje: rozpadu do glukozy i fruktozy, kondensacji, 

polimeryzacji, izomeryzacji, dehydratacji, rozkładu. 

2 

do probówki należy 
wprowadzić  kilka kropli 
roztworu wodnego CuSO4 
oraz  kilka kropli roztworu 
wodnego NaOH (do 
wytrącenia osadu) a 
następnie kilka kropli 
gliceryny. Zawartość 
probówki należy 
wstrząsnąć. 

osad roztwarza się i 
pojawia się szafirowe 
zabarwienie roztworu 

zachodzi reakcja, w której 
powstaje związek 
koordynacyjny o 
szafirowej barwie  

 w przypadku alkoholu 
polihydroksylowego 
(gliceryna) pojawia się 
szafirowa barwa roztworu. 
Jest to reakcja 
pozwalająca na 
odróżnienie alkoholu z 
jedną grupą -OH w 
cząsteczce, od alkoholi z 
co najmniej dwiema  
grupami -OH w 
cząsteczce. 

1 probówka 
CuSO4(aq) 
NaOH(aq) 
gliceryna 
pręcik szklany 

Reakcja 

CuSO4,  +  NaOH  →  Cu(OH)2↓  +  Na2SO4 

2

OHOH

OH  +   Cu(OH)2↓     →     +    2 H2O 
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2.8. Doświadczenia do zajęć nr 10 

Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i szkło 

laboratoryjne 

1 

do probówki z octem 
należy wrzuć kilka 
kawałków magnezu 
 

wydziela się gaz zachodzi reakcja, w której 
powstaje palny gaz - 
wodór 
 

- magnez jako metal o 
ujemnym potencjale 
elektrochemicznym 
wypiera wodór z kwasu 
octowego (jako kwasu 
słaboutleniającego) 
- kwasy organiczne (te 
rozpuszczalne w 
wodzie) reagują z 
metalami, tlenkami 
metali i wodorotlenkami 
tworząc m.in. sole 

probówka 
ocet 
magnez 

Reakcja CH3COOH  +  Mg →  (CH3COO)2Mg  +  H2↑ 

2 

należy zanurzyć 
uniwersalny papierek 
wskaźnikowy do probówki 
z wodnym roztworem 
mydła (najlepiej mydła 
szarego) 

pojawia się niebieska 
barwa  

mydła to sole mocnych 
zasad i słabych kwasów i 
w roztworze wodnym 
dysocjują i hydrolizują; 
niebieska barwa 
uniwersalnego papierka 
wskaźnikowego 
potwierdza obecność 
jonów OH- w roztworze 

hydroliza anionowa jako 
proces odpowiedzialny 
za odczyn roztworu; 
badanie odczynu mydła 
w nawiązaniu do pH 
skóry i świadomego 
wyboru odpowiednich 
mydeł 

probówka 
roztwór wodny mydła 
uniwersalny papierek 
wskaźnikowy  

Reakcja 

Hydroliza anionowa dla stearynianu sodowego: 
- cząsteczkowo C17H35COONa + H2O → C17H35COOH + NaOH  
- jonowo (zapis pełny) C17H35COO- + Na+ + H2O  → C17H35COOH + Na+ + OH-  
- jonowo (zapis skrócony) C17H35COO- + H2O  → C17H35COOH + OH-  

3 

do jednej probówki 
wrzucić kryształek KMnO4 
i rozpuścić w wodzie 
destylowanej – najlepiej 
aby otrzymany roztwór 
miał barwę jasnoróżową; 
do drugiej probówki wlać 
około 1 cm3 oleju i dodać 
wcześniej otrzymany 
roztwór; zawartość 
probówki energicznie 
wstrząsnąć 

po chwili widać pojawienie 
się brunatnego osadu  

reakcja potwierdziła 
obecność  wiązań 
podwójnych w cząsteczce 
związku  
 

zastosowano jedną z 
charakterystycznych 
reakcji służących do 
wykrywania w związku  
wiązań podwójnych;  
 

2 probówki, 
olej spożywczy (np. 
Kujawski), 
woda destylowana, 
KMnO4(s) 

Reakcja 
Dla kwasu cis-oktadec-9-enowego (kwasu oleinowego): 

3 C17H33COOH + 4 KMnO4 + 2 H2O = 3C15H29CHOHCHOHCOOH + 4 KOH + 4 MnO2↓ 

4 

do probówki wlać około  
5-7  kropli spirytusu 
salicylowego, a następnie  
dodać roztworu wodnego 
FeCl3 (1-2 krople) 
 

pojawia się 
charakterystyczna   
fioletowa barwa roztworu  
 

kwas salicylowy daje 
pozytywny wynik próby 
charakterystycznej dla 
fenoli, gdyż zawiera (jak 
fenole) grupę OH 
bezpośrednio związaną z 
pierścieniem 
benzenowym 
 

reakcja na wykrywanie 
fenoli dotyczy 
wszystkich związków 
zawierających w 
cząsteczce grupę OH 
bezpośrednio związaną 
z pierścieniem 
benzenowym 

probówka  
spirytus salicylowy (2%); 
wodny roztwór; FeCl3 

Reakcja 

OH

O

OH

  + FeCl3  →    + 3 HCl 
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2.9. Doświadczenia do zajęć nr 11 

Lp. 
opis wykonania 
doświadczenia 

przewidywane 
obserwacje 

wnioski komentarz 
odczynniki 

i szkło 
laboratoryjne 

1 

do probówki z wodnym 
roztworem glukozy należy 
wprowadzić  kilka kropli 
roztworu wodnego NaOH, 
a następnie   kilka kropli  
roztworu wodnego CuSO4 

pojawia się szafirowa 
barwa roztworu;  

glukoza jest 
polialkoholem; 
w reakcji potwierdzono 
obecność co najmniej 
dwóch grup –OH 
sąsiadujących ze sobą 

glukoza to 
polihydroksyaldehyd, czyli 
aldoza; 
w obecności Cu(OH)2 w 
temperaturze pokojowej 
zachowuje się jak 
polialkohol 

probówka 
glukoza 
CuSO4(aq) 

NaOH(aq) 

woda destylowana 

Reakcja 

CuSO4,  +  NaOH  →  Cu(OH)2↓  +  Na2SO4 

2 OH

O

H OH

OH H

H OH

H OH

 + Cu(OH)2  →  OH

O

H OH

OH H

H

H O

H

OH

OH

O

HOH

OHH

H

HO

H

OHO O
Cu

+

+ 2 H2O 

2 

na szkiełko zegarkowe 
należy nasypać trochę 
mąki ziemniaczanej i 
dodać kilka kropli jodyny, 
a następnie kilka kropel 
wody  
ALBO  
na świeżo przekrojony 
ziemniak nanieść kilka 
kropel jodyny 
 

pojawia się 
charakterystyczna 
granatowa barwa 
 

przeprowadzono próbę 
na wykrywanie skrobi 
 
 

skrobię wykrywamy np. 
płynem Lugola, jodyną 
albo po prostu roztworem 
jodu w KI;  
do wykrycia skrobi 
niezbędny jest jod 
cząsteczkowy (I2); 
amyloza tworzy 
„kompleks” z jodem  o 
barwie niebieskiej, którą 
zawdzięcza temu, że ma 
strukturę uporządkowanej 
helisy, z pustym 
wnętrzem wypełnionym 
jodem; zabarwienie nie 
jest wynikiem reakcji 
chemicznej, lecz skutkiem 
uwięzienia cząsteczek 
jodu wewnątrz helisy.  
 

szkiełko zegarkowe 
mąka ziemniaczana  lub 
skrobia spożywcza lub 
ziemniak 
jodyna 
woda destylowana 
  

Reakcja 

I2 + I− → I3− 

 + I3−
 →    Helisa amylozy z I3−  

                                                                                  (rysunek: https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine_test) 
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Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i 

szkło 
laboratoryjne 

3 

do probówki z mlekiem 
należy dodać taką 
samą objętość 
roztworu wodnego 
NaOH, a następnie 
kilka kropli roztworu 
wodnego CuSO4 
 

pojawia się 
charakterystyczna 
fioletowo-różowa 
barwa   
 

przeprowadzono 
reakcję biuretową, 
która służy do 
wykrywania obecności 
wiązań peptydowych w 
cząsteczce związku 
 

biuret jest 
otrzymywany podczas 
kondensacji dwóch 
cząsteczek mocznika 
w podwyższonej 
temperaturze i również 
daje pozytywny wynik 
tej próby 

probówka 
mleko 
wodny roztwór NaOH 
wodny roztwór CuSO4 

Reakcja 

CuSO4,  +  NaOH  →  Cu(OH)2↓  +  Na2SO4 

Cu(OH)2  +  kazeina (białko mleka) → + 2 H2O 
(rysunek kompleksu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_biuretowa) 

4 

do probówki z mlekiem 
należy kilka kropli 
stężonego kwasu 
azotowego(V) 
na szkiełko zegarkowe 
należy położyć 
kawałek białego sera, 
a następnie kilka kropli 
stężonego kwasu 
azotowego(V) 

pojawia się po chwili 
charakterystyczna 
żółta barwa 

przeprowadzono 
reakcję 
ksantoproteinową, 
która służy do 
wykrywania obecności 
pierścieni 
aromatycznych w 
aminokwasach 
występujących w 
białku  

w reakcji nitrowania 
związków 
organicznych powstają 
nitrozwiązki, które 
często mają barwę 
żółtą. 

probówka 
szkiełko zegarkowe 
mleko 
biały ser  
stężony kwas 
azotowy(V) 
 

Reakcja 

 
(rysunek: https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_ksantoproteinowa) 

 

2.10. Doświadczenia do zajęć nr 12 

Lp. 
opis wykonania 
doświadczenia 

przewidywane 
obserwacje 

wnioski komentarz 
odczynniki 

i szkło 
laboratoryjne 

1 

kartkę papieru należy 
pomalować za pomocą 
pędzelka cieniami do 
powiek w dwóch 
miejscach; jedno polać 
wodą, drugie roztworem 
wodnym mydła. 

woda w miejscu 
naniesienia cieni zbierała 
się w małe kropelkami, 
kartka pozostała sucha; po 
polaniu jej roztworem 
mydła miejsce naniesienia 
cieni zostało pokryte 
roztworem mydła, kartka 
pozostała mokra 
 

w cieniach do powiek 
występuje tłuszcz, dlatego 
tak trudno jest zmyć 
makijaż za pomocą 
jedynie wody 

stosowane powszechnie 
mleczka do demakijażu 
czy płyny micelarne 
zawierają substancje 
powierzchniowo czynne 
obniżające napięcie 
powierzchniowe; to one 
pozwalają na zwilżenie 
powierzchni makijażu i 
jego zmycie 

kartka papieru cienie do 
powiek 
woda  
roztwór wodny mydła 
pipetki  
 

2 

do probówki należy 
wprowadzić rozkruszoną 
tabletkę aspiryny oraz 
trochę ciepłej wody; 
następnie należy 
wprowadzić uniwersalny 
papierek wskaźnikowy 

aspiryna częściowo 
rozpuszcza się w wodzie, 
a papierek uniwersalny 
przyjął barwę czerwoną 

wodny roztwór aspiryny 
ma odczyn kwasowy 

 probówka 
tabletka aspiryny 
woda 
uniwersalny papierek 
wskaźnikowy 

Reakcja 

H2O  + 

O

O OH

O

  →  

OH

O OH

 + 

O

OH
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Lp. 
Opis wykonania 
doświadczenia 

Przewidywane 
obserwacje 

Wnioski Komentarz 
Odczynniki i 

szkło 
laboratoryjne 

3 

do małej zlewki należy 
wprowadzić kawałki kredy 
tablicowej, a następnie 
zalać octem 

wydziela się gaz węglan wapnia, główny 
składnik skał wapiennych 
reaguje z kwasem tworząc 
m.in. tlenek węgla(IV) 

 mała zlewka 
kreda tablicowa 
ocet 

Reakcja CaCO3  +  2 CH3COOH  →  (CH3COO)2Ca  + CO2↑  +  H2O 

4 

dwa szkiełka 
zegarkowe natłuścić 
olejem, jedno – polać 
wodą, drugie – 
roztworem wodnym 
mydła  

woda spływa po 
szkiełku, zbiera się w 
małe kuleczki, 
lusterko jest suche, a 
w drugim przypadku - 
woda z mydłem nie 
spływa całkowicie, 
lusterko jest mokre 
 

mydło zmniejsza 
napięcie 
powierzchniowe 
cieczy, dzięki czemu 
umożliwia także 
zwilżalnie 

czysta woda nie 
zwilża 
zatłuszczonych 
powierzchni, czyli 
niepolarnych i 
zatłuszczonych 
powierzchni. 
 

2 szkiełka 
zegarkowe 
olej woda mydło 

Reakcja 

Węglowodorowy „ogon” mydła (stearynianu sodu) – część hydrofobowa przylegająca do tłuszczu i oleju 

 OO
–

Na
+

     H2O 
Jonowa „głowa” mydła – część hydrofilowa zwrócona w kierunku wody 

 

 
Micela powstała po rozpuszczeniu mydła i tłuszczu (w środku) w środowisku wodnym (na zewnątrz miceli) 

 (rysunek miceli: https://pl.wikipedia.org/wiki/Micela) 

5 

do słoika należy 
wprowadzić kilka 
kawałków węgla 
grillowego albo węgla 
leczniczego i dodać 1 
kroplę atramentu lub 
tuszu; mocno wstrząsnąć i 
odstawić na dłużej. 

odbarwienie albo barwa 
roztworu staje się 
jaśniejsza 

węgiel aktywny ma 
właściwości sorpcyjne 

gleba ma również 
właściwości sorpcyjne. 

mały słoik z zakrętką 
węgiel grillowy lub 
leczniczy 
woda  
atrament/tusz 

6 

na dwa szkiełka 
zegarkowe kładziemy: 
kawałek włókna 
białkowego (wełna, 
jedwab) a na drugie – 
kawałek włókna 
celulozowego (bawełna, 
len) i nanosimy 2,3 krople 
stężonego kwasu 
azotowego(V) 

w przypadku włókna 
białkowego obserwujemy 
pojawienie się żółtej 
barwy. 

potwierdzamy obecność 
włókna białkowego 
poprzez pozytywny wynik 
reakcji ksantoproteinowej 
(reakcja nr 4 
przedstawiona na 
zajęciach 11). 

włókna dzielimy m.in. na 
białkowe (pochodzenia 
zwierzęcego) oraz 
celulozowe 
(pochodzenia 
roślinnego).  

szkiełka zegarkowe 
włókna 
stężony kwas azotowy(V) 

 
  

granica fazy części hydrofilowej i hydrofobowej 
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ZADANIA 
 

CHEMIA ZASOBÓW NATURALNYCH 
1. (2 punkty) 
Mając do dyspozycji wodę oraz roztwory: wodorotlenku sodu, kwasu solnego, azotanu(V) srebra i chlorku 
sodu zaproponuj, jak za pomocą prostego doświadczenia odróżnić od siebie: 

b) wapień i gips,               
c) sól kamienną i krzemionkę. 

Podaj oczekiwane obserwacje i zapisz równania reakcji, które zachodzą w trakcie tych doświadczeń. 
 

2. (1 punkt)   
Cyna występuje w postaci dwóch odmian: cyny szarej i cyny białej. Cyna biała jest metalem srebrzystobiałym, 
ciągliwym i kowalnym, cyna szara tworzy szary proszek. Cyna biała jest trwała w temperaturze powyżej 
13,4°C, cyna szara jest trwała poniżej tej temperatury. 

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010. 

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe. 

1. W temperaturze 25°C cyna występuje w postaci cyny białej, a w temperaturze 5 °C – 
w postaci cyny szarej. 

 

2. Występowanie cyny w postaci dwóch odmian – cyny szarej i cyny białej – wpływa na 
wartość jej masy atomowej. 

 

3. Tworzenie ubytków w wyrobach cynowych może być spowodowane długotrwałym 
przechowywaniem tych wyrobów w temperaturze niższej niż 13,4°C. 

 

 

3. (2 punkty) 
Podaj wzór chemiczny substancji, których nazwy zwyczajowe podano poniżej lub wzór chemiczny ich 
głównego składnika:   

krzemionka, kwarc, gips krystaliczny, wapno gaszone, sól kamienna, soda oczyszczona, 
saletra, cukier w cukierniczce (wzór sumaryczny), szkło, marmur, szkło wodne 

 

4. (3 punkty)       
Twardość przemijająca wody jest związana z występowaniem w niej jonów wodorowęglanowych. Ich 
obecność można stwierdzić za pomocą roztworu siarczanu(VI) żelaza(II). Po dodaniu do wody zawierającej 
jony wodorowęglanowe świeżo sporządzonego, nasyconego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) obserwuje się 
proces zachodzący w trzech etapach. W etapie I obserwujemy zmętnienie wywołane powstaniem węglanu 
żelaza(II). W etapie II na skutek hydrolizy węglanu żelaza(II) powstaje biały wodorotlenek żelaza(II). W etapie 
III zachodzi   natychmiastowe  utlenienie   wodorotlenku   żelaza(II)   do   pomarańczowobrązowego 
wodorotlenku  żelaza(III),  a  powstający osad opada na dno naczynia. 
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w etapie I oraz w formie cząsteczkowej 
równania reakcji zachodzących w etapach II i III procesu wykrywania jonów wodorowęglanowych w wodzie. 
 

5. (1 punkt)    
Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego(V) mogą być wykonane z glinu. Podaj nazwę 
procesu chemicznego, który to umożliwia, i wyjaśnij, na czym on polega. 
 

6. (2 punkty) 
Przechowywanie stężonego roztworu zasady sodowej w szklanych butelkach prowadzi po pewnym czasie do 
zmatowienia ścianek naczynia. Jest to spowodowane faktem, ze zasada sodowa reaguje ze szkłem. Inną 
substancją reagującą ze szkłem jest fluorowodór. Był on niegdyś stosowany do tzw. trawienia szkła, czyli 
wykonywania na nim napisów, ornamentów. W reakcji tej powstaje m.in. gazowy związek krzemu o masie 
molowej 104 g/mol. 
Zapisz równania reakcji zachodzących pomiędzy głównym składnikiem szkła a zasadą sodową i 
fluorowodorem.  
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7. (3 punkty) 
Napisz równania reakcji ilustrujące przebieg następujących procesów: 

a) gaszenie wapna palonego, 
b) twardnienie zaprawy gipsowej, 
c) wietrzenie skał wapiennych pod wpływem opadów atmosferycznych, 
d) twardnienie zaprawy wapiennej, 
e) powstawanie nacieków(stalaktytów i stalagmitów) w jaskiniach. 

Informacja do zadań 8-10         
Termograwimetria to metoda analizy ilościowej, w której rejestruje się zmiany masy badanej próbki podczas 
kontrolowanego wzrostu temperatury. Jest to przedstawiane graficznie za pomocą termogramu. 
Termograwimetria umożliwia między innymi ilościowe śledzenie rozkładu związków chemicznych w czasie 
ich ogrzewania.  
W laboratorium badano termiczny rozkład hydratu siarczanu(VI) żelaza(II) o wzorze FeSO4 ∙ 7 H2O. 
Stwierdzono, że w miarę wzrostu temperatury badana próbka traci stopniowo wodę, a powyżej temperatury 
680oC następuje rozkład bezwodnej soli na tlenek żelaza(II) i dwa znane tlenki siarki. Wyniki badań 
termograficznych przedstawiono na termogramie. 

 
8. (2  punkty) 
Uczniowie dokonali analizy przedstawionego termogramu i postawili dwie hipotezy. 
Hipoteza I: W zakresie temperatur 150-300oC badana próbka zawiera sól o wzorze FeSO4 ∙ 4 H2O.  
Hipoteza II: Po ogrzaniu 1 mola badanego hydratu soli do temperatury 400°C wydzieli się 126 g wody. 

a) Zweryfikuj hipotezę I, wykonując odpowiednie obliczenia, prowadzące do ustalenia wzoru związku 
zawartego w badanej próbce w podanym zakresie temperatur. 
Przyjmij, że MFeSO4

 = 152 g/mol oraz MH2O = 18 g/mol. 

Uzupełnij zdanie: 
Hipoteza I jest ( prawdziwa / fałszywa), ponieważ wyznaczony wzór ma postać ……………….. 

b) Zweryfikuj hipotezę II, wykonując odpowiednie obliczenia.  
Przyjmij, że MFeSO4

 = 152 g/mol oraz MH2O = 18 g/mol. 

Uzupełnij zdanie: 
Hipoteza II jest ( prawdziwa / fałszywa), ponieważ obliczona masa wydzielonej wody (jest / nie jest) 
równa wartości podanej w hipotezie. 

 
9. (l punkt) 
Napisz równanie reakcji rozkładu bezwodnego siarczanu(VI) żelaza(II) i ustal współczynniki reakcji metodą 
bilansu elektronowego. 
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10. (2 punkty) 
Rozpuszczono w wodzie siarczan(VI) żelaza(II) - woda(1/7). 

a) Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 
Otrzymany roztwór ma odczyn: zasadowy / obojętny / kwasowy. 

b) Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, będące uzasadnieniem tego zdania. 
11. (1 punkt) 
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem. 

 
Napisz numery wszystkich probówek, w których zaszły reakcje chemiczne. 

Źródło: matura, „nowa formuła”, czerwiec 2019 
 

CHEMIA GLEBY I WÓD 
12. (1 punkt) 
Jak wpływa na odczyn gleby ma proces zwany wapnowaniem, który polega na nawożeniu gleb związkami 
wapnia - węglanem wapnia lub tlenkiem wapnia?  
Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równanie reakcji w postaci jonowej. 
 
13. (2 punkty) 
Używane przez ogrodników i rolników nawozy sztuczne przygotowuje się przez mieszanie różnych związków 
chemicznych w odpowiednich proporcjach. 
Oblicz, w jakim stosunku masowym, w zaokrągleniu do liczb całkowitych, należy zmieszać azotan(V) potasu 
(saletrę potasową) i azotan(V) amonu (saletrę amonową), aby otrzymać nawóz zawierający 21% masowych 
azotu. 
 
14. (2 punkty) 
W próbce wody słodkiej oznaczono następujące stężenia kationów i anionów [µmol/dm3]. Zauważ, że w 
zestawieniu nie ma jonów H+ ani OH-. 

Jon Stężenie [µmol/dm3] Jon Stężenie [µmol/dm3] 

Na+ 33 Cl- 124 

K+ 4 NO3
- 13 

Mg2+ 31 HCO3
- 270 

Ca2+ 160 SO4
2 11 

Oblicz pH tej próbki wody, przy założeniu, że do zrównoważenia bilansu ładunków dodatnich i ujemnych 
należy uwzględnić dodatkowo jony H+ lub OH-. 
 
15. (2 punkty) 
Dlaczego zimą zaśnieżone i pokryte lodem ulice i chodniki posypuje się piaskiem z dodatkiem soli, np. NaCl 
lub CaCl2? Jaki ma to wpływ na glebę i drzewa?  
 
16. (1 punkt) 
W jakim celu stosuje się nawozy sztuczne, a w jakim środki ochrony roślin, zwane popularnie pestycydami?  
Które z tych substancji są bardziej niebezpieczne dla środowiska i dlaczego?  
 
17. (1 punkt) 
Zaproponuj w jaki sposób można sprawdzić, czy woda ma dużą twardość?   
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CHEMIA ŚRODOWISKA 
18. (2 punkty) 
Na czym polega proces eutrofizacji? W jakich powszechnie stosowanych w gospodarstwie domowym 
środkach występują substancje powodujące ton proces? Jakie to substancje? 
 
19. (1 punkt) 
Woda deszczowa nie ma odczynu obojętnego, tylko lekko kwaśny, bo reaguje z jednym z ważnych składników 
powietrza. Zapisz równanie reakcji ilustrujące ten proces. 
 
20. (2 punkty) 
Podaj przykład związku chemicznego, który:  

a) bierze udział w tworzeniu efektu cieplarnianego, 
b) bierze udział w powstawaniu kwaśnych deszczy. 

 

21. (1 punkt) 
Kwaśne deszcze powodują niszczenie rzeźb, budowli, detali architektonicznych. Na niszczenie są 
szczególnie narażone obiekty wykonane z wapienia.  
Zapisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy głównym składnikiem wapienia, a kwasem azotowym(V).  
 

22. (2 punkty) 
Zanieczyszczenia pierwotne to takie, które przedostają się do atmosfery lub wód z źródeł naziemnych. W 
trakcie reakcji zachodzących w środowisku powstają z nich zanieczyszczenia wtórne. Kwaśne deszcze to 
zanieczyszczenia wtórne. Co w ich przypadku jest zanieczyszczeniem pierwotnym?  
Zapisz przykładowe równanie reakcji ilustrujące proces powstawania kwaśnych deszczy.   
 

23. (2 punkty) 
W elektrowni spala się dziennie 2 000 ton węgla, zawierającego 3% masowych siarki. 75% masowych 
związków siarki zawartych w spalinach jest usuwane na filtrach zawierających tlenek wapnia. Jakie jest 
dzienne zużycie CaCO3 (potrzebnego do wytworzenia CaO) oraz ile dziennie otrzymuje się CaSO3? Wynik 
podaj z dokładnością do liczby całkowitej. 
 

24. (1 punkt) 
Dlaczego odprowadzanie do zbiorników wodnych wód podgrzanych, tzn. takich, które służyły do chłodzenia 
urządzeń przemysłowych, ale nie zawierają żadnych szkodliwych substancji jest niebezpieczne dla 
środowiska? 
 

PALIWA I POZYSKIWANIE ENERGII 
25. (1 punkt) 
Podaj trzy przykłady odnawialnych źródeł energii. 
 

26. (2 punkty) 
Biodiesel jest paliwem syntetycznie otrzymywanym w procesie tzw. transestryfikacji. Jest to reakcja pomiędzy 
tłuszczem a prostym alkoholem, w wyniku której powstaje glicerol i biodiesel. 
Zapisz równanie reakcji ilustrujące proces otrzymania biodiesla z tristearynianu gliceryny i metanolu. Podaj 
nazwę chemiczną otrzymanego w tej reakcji biodiesla. 
 

27. (3 punkty) 
Przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa średnio 1500 kWh energii elektrycznej miesięcznie. Spalenie jednej 
tony węgla kamiennego dostarcza 8300 kWh, spalenie 1 m3 gazu ziemnego dostarcza 10 kWh, a spalenie 1 
tony biomasy 4100 kWh energii. 
Jaka objętość dwutlenku węgla zostanie uwolniona do atmosfery w przypadku uzyskania 1500 kWh energii 
przez spalenie każdego z tych paliw? 
Przyjmij, ze węgiel kamienny to czysty pierwiastek węgiel, gaz ziemny to czysty metan o gęstości 0,66 kg/m3, 
a biomasie możemy przypisać wzór ogólny {CH2O}. Obliczenia wykonaj dla warunków normalnych. 
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28. (1 punkt)     
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest 
fałszywa. 

1. Destylacja frakcjonowana ropy naftowej polega na rozdzieleniu tego surowca na grupy składników 
różniące się temperaturą wrzenia.  

2. Produktami przerobu ropy naftowej są smoła węglowa, woda pogazowa, gaz koksowniczy i koks.  
3. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów w stanie gazowym, a jego głównym składnikiem jest 

metan.  
 

Informacja do zadań 29-30 
Podstawowym źródłem surowcowym wodoru na Ziemi jest woda. Wodór występuje także w złożach węgli 
kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, a także w materii organicznej (biomasa). Zastosowanie wodoru 
budzi ogromne nadzieje, a istniejące już rozwiązania, umożliwiające pozyskiwanie z niego energii, pozwalają 
przewidywać jego wykorzystanie do ogrzewania budynków, w transporcie i w przemyśle. Największe 
znaczenie, szczególnie dla krajów nieposiadających znaczących zasobów mineralnych, ma możliwość 
pozyskiwania wodoru z biomasy – nieograniczonego źródła surowcowego. Niestety, technologie związane z 
energe-tycznym zastosowaniem wodoru są w chwili obecnej bardzo drogie, może im podołać jedynie 
przemysł związany z lotami kosmicznymi. 
Poniżej przedstawiono równanie przykładowej reakcji wykorzystywanej w technologiach pozyskiwania energii 
z wykorzystaniem wodoru.  

CH4 (g) + H2O (g) → CO (g) + 3H2 (g)         ΔH = 206 kJ 
Na podstawie: J. Kijeński, M. Kijeńska, Droga do energii i surowców ze źródeł odnawialnych, 

oprac. Misja Nauk Chemicznych, pod red. B. Marcińca, Poznań 2011. 

29. (1 punkt) 
Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając odpowiednie określenie w każdym nawiasie. 

Przedstawiona reakcja (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ proces ten jest 
(egzotermiczny / endotermiczny). 
 
30. (1 punkt) 
Na podstawie tekstu wprowadzającego oceń prawdziwość podanych zdań. Przy każdym zdaniu wpisz literę 
P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe. 

1. Wodór nazywany jest paliwem przyszłości, ponieważ obecnie nie jest wykorzystywany do 
pozyskiwania energii. 

2. Podczas spalania wodoru nie powstają substancje powodujące zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego. 

3. Technologie pozyskiwania wodoru z biomasy i surowców mineralnych są tanie. 
 
31. (1 punkt)  
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się parafina i stearyna. Zaznacz poprawne dokończenie 
zdania. 
W celu zidentyfikowania tych substancji należy 

A. porównać ich rozpuszczalność w wodzie. 
B. zbadać ich zachowanie wobec wody bromowej. 
C. zbadać ich zachowanie wobec wodorotlenku sodu. 
D. zbadać ich zachowanie wobec stężonego kwasu azotowego(V). 

 
CHEMIA W KUCHNI  
32. (1 punkt)  
Benzoesan sodu jest dodatkiem do żywności o symbolu E211. 

1. W jakim celu się go stosuje? 
2. Podaj wzór półstrukturalny benzoesanu sodu.  
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33. (3 punkty) 
W czasie trawienia pokarmów w naszym organizmie jeden z wstępnych etapów to hydroliza składników 
pokarmowych. Podaj, jakie są produkty hydrolizy:  

a) skrobi, 
b) białek 
c) tłuszczów. 

 
Informacja do zadań 34 i 35 
Przeprowadzono dwa doświadczenia, których przebieg umożliwia odróżnienie sacharozy i skrobi. 
 
34. (1 punkt)                          
Uzupełnij poniższe zdania, wpisując (w odpowiedniej formie) poprawne odpowiedzi wybrane z poniższego 
zestawu. 

zawiesina      roztwór właściwy      roztwór koloidalny 

1. Po wsypaniu do zlewki z chłodną wodą niewielkiej ilości sacharozy otrzymano ………………............. 

2. Po dodaniu do zlewki z chłodną wodą niewielkiej ilości skrobi otrzymano ..........................................., 

zaś po ogrzaniu uzyskanej mieszaniny otrzymano.................................... . 
 

35. (2 punkty)                                           
a) Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując nazwę tego odczynnika wybranego spośród 

podanych, który umożliwi jednoznaczną identyfikację jednego z cukrów: 

− wodny roztwór bromu, 

− amoniakalny roztwór Ag2O, 

− roztwór I2 w wodnym roztworze KI. 

 
b) Opisz możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia zmiany potwierdzające metodę 

odróżnienia tych roztworów. 
 
36. (1 punkt)        
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie: 

 

Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe. 

1. We wszystkich probówkach zaobserwowano wytrącenie osadu.  

2. Tylko w probówce IV nastąpiło zniszczenie otoczki solwatacyjnej białka.  

3. Przemiana, która zaszła w probówce I i II, jest procesem nieodwracalnym.  
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37. (1 punkt) 
W czterech probówkach umieszczono próbki różnych napojów:  

1. herbata z cukrem, 
2. napój light,  
3. mleko,  
4. sok pomarańczowy. 

Następnie do wszystkich dodano zawiesinę Cu(OH)2 i probówki ogrzano. 
W których probówkach zaobserwowano powstanie ceglastoczerwonego osadu? 
 
Informacja do zadań  38-39 
Opis pewnego produktu spożywczego zawiera informacje dotyczące związków chemicznych wchodzących w 
jego skład. Wynika z niego, że najliczniejszą grupę związków stanowią węglowodany (fruktoza, glukoza, 
maltoza). Obecne są także kwasy organiczne (cytrynowy, glukonowy, jabłkowy, foliowy), wyższe alkohole 
alifatyczne, aldehydy, ketony, estry oraz związki  polifenolowe. Ponadto w skład  produktu wchodzą białka, 
pewne ilości mikroelementów oraz witaminy. Jego barwa uzależniona jest od obecności barwników. 
 
Na lekcji chemii uczniowie zapoznali się z opisem produktu spożywczego i z przygotowanym zestawem 
doświadczalnym zilustrowanym na poniższym schemacie. 

 
Następnie sformułowali cel doświadczenia:  
Potwierdzenie obecności glukozy w badanym produkcie spożywczym. 

Po zmieszaniu reagentów uczniowie ogrzali zawartość obu probówek i po chwili w każdej z nich 
zaobserwowali powstanie ceglastoczerwonego osadu. Przemianę zachodzącą w probówce I nazwali próbą 
kontrolną, a przemianę zachodzącą w probówce II – próbą badawczą. Na podstawie przyjętych założeń i 
obserwacji uczniowie sformułowali wniosek: 
W produkcie spożywczym obecna jest glukoza. 
 
38. (2 punkty)  

a) Wyjaśnij, dlaczego podany przez uczniów cel doświadczenia oraz sformułowany wniosek były 
błędne. 

b) Podaj poprawny cel opisanego doświadczenia. 
 
39. (3 punkty)   
W probówce I zaszła reakcja glukozy z odczynnikiem Trommera zgodnie z schematem: 

....CH2OH–(CHOH)4–CHO + ….Cu(OH)2 + ….OH– → ….CH2OH–(CHOH)4–COO– + .…Cu2O + ….H2O 
 

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-
elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania. 

b) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu. 
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40. (3 punkty) 
Głównym składnikiem oliwy z oliwek są triglicerydy kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu 
oleinowego oraz innych nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Wybierz, którego z poniższych odczynników użyjesz, aby wykazać nienasycony charakter reszt  kwasowych 
obecnych w oliwie z oliwek: 

zawiesina  wodorotlenku miedzi(II) • zasada sodowa • woda bromowa • roztwór bromku potasu 

Opisz krótko wykonanie doświadczenia i podaj, jakie obserwacje potwierdzą, że oliwa z oliwek zawiera reszty 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.  
 

41. (2 punkty) 
Uzupełnij poniższą tabelkę. 

Rodzaj 
fermentacji 

Równanie reakcji 
Proces jakiemu 

towarzyszy  dana 
fermentacja 

  produkcja alkoholu 

octowa   

 C6H12O6   bakterie mlekowe 
> 2 CH3-CH(OH)-COOH  

 C6H12O6   bakterie masłowe 
> CH3-CH2-CH2-COOH + 2 CO2 + 2 H2  

 

42. (1 punkt) 
Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas pieczenia ciasta, do którego dodano sody oczyszczonej i która 
odpowiada za to, że „ciasto rośnie”.  
 
CHEMIA I  ZDROWIE 
43. (2 punkty) 
Kwas acetylosalicylowy, o wzorze:  

 
to główny składnik wielu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Napisz równanie reakcji hydrolizy, 
jaka zachodzi w żołądku człowieka po zażyciu tego leku. Podaj nazwy zwyczajowe i systematyczne 
powstających produktów hydrolizy. 
 

44. (1 punkt) 
Lek o nazwie paracetamol można stosować w leczeniu bólu i gorączki również u małych dzieci. Trzeba jednak 
uważać, aby go nie przedawkować. Lekarze zalecają, aby jednorazowa dawka wynosiła 10 - 15mg/kg masy 
ciała dziecka, a dawka dobowa nie może przekroczyć 60mg/kg masy ciała. Jaką dawkę paracetamolu można 
podać jednorazowo dziecku o masie ciała 8 kg?  
 

45. (2 punkty) 
W skład leków na zgagę, czyli nadmierne wytwarzanie kwasu solnego w żołądku może wchodzić np. MgO 
lub NaHCO3. Zapisz równania reakcji ilustrujące w jaki sposób każda z tych substancji działa. 
 

46. (1 punkt) 
Zapotrzebowanie na magnez dorosłej osoby wynosi około 300 mg na dobę. Jeżeli z pożywieniem przyjęła 
ona 200 mg magnezu w ciągu doby, to czy zażycie dwóch tabletek zawierających po 500 mg mleczanu 
magnezu zaspokoi dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek?  
Wykonaj odpowiednie obliczenia, wiedząc że 1 mol mleczanu magnezu zawiera 1 mol magnezu, a masa 
molowa mleczanu magnezu wynosi 202 g/mol.  
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47. (3 punkty) 
Dawka śmiertelna etanolu dla dorosłego człowieka wynosi 6 g na 1 kg masy ciała.  
Jaka objętość 40% wódki, spożytej jednorazowo zawiera dawkę śmiertelną etanolu dla człowieka ważącego 
80 kg? 

[gęstość wódki: 0,935 g/cm3] 

48. (1 punkt) 
Oceń prawdziwość każdego zdania. Wpisz literę P, jeśli jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

1. Substancje psychoaktywne mogą działać jak lekarstwa, ale w większych 
ilościach mogą powodować uzależnienia. 

 

2. Palenie małych ilości papierosów nie powoduje szkód w organizmie.  

3. Kofeina zawarta w kawie nie ma działania psychoaktywnego, gdyż jest 
substancją występującą w naturze. 

 

4. Małe dawki narkotyków działają pobudzająco i nie są szkodliwe.  

5. Alkohol etylowy, podobnie jak kofeina, ma działanie pobudzające  

6. Aspiryna może uszkodzić śluzówkę przewodu pokarmowego  
  

49. (3 punkty) 
Dawniej reakcja ta była wykorzystywana w tzw. probierzach trzeźwości używanych przez policję do 
sprawdzania, czy kierowca nie jest pod wpływem alkoholu. Balonik, który dmuchała osoba badana miał za 
ustnikiem rurkę nasączoną gotową mieszaniną utleniającą, która zmieniała barwę, jeżeli kierowca pił 
wcześniej alkohol.  

a) Uzupełnij poniższe równanie reakcji wpisując wzór brakującego związku chromu. Uzgodnij równanie 
za pomocą bilansu elektronowego. 

K2Cr2O7  +    H2SO4 +    CH3CH2OH   →   ………..…….   +      CH3CHO +    K2SO4 +   H2O 

b) Wiedząc, że barwa rurki wywołana jest obecnością barwnych związków chromu, podaj jaką barwę 
ma ona przed badaniem, a jaką, jeżeli balonik został nadmuchany przez osobę będącą pod wpływem 
alkoholu. 

 

CHEMIA WŁÓKIEN I TWORZYW SZTUCZNYCH 
50. (2 punkty) 
Poli(chlorek winylu) PVC jest tworzywem sztucznym szeroko stosowanym w budownictwie i w wyrobach 
używanych w gospodarstwie domowym.  

1. Napisz wzór monomeru PVC i fragment łańcucha polimeru złożony z trzech merów. 
2. Polimer ten, pomimo że jest słabo palny, stwarza poważne zagrożenie w trakcie pożaru. Na czym 

polega to zagrożenie? 
 

51. (2 punkty)  
Wełna, bawełna i jedwab są włóknami naturalnymi. 

1. Które z nich są włóknami pochodzenia zwierzęcego, a które roślinnego? 
2. Co jest głównym składnikiem każdego z tych włókien?  
3. Jaki rodzaj wiązań (peptydowe, estrowe, glikozydowe) występuje w każdym z tych włókien?  

 

52. (1 punkt)  
Bakelit jest jednym z najstarszych tworzyw sztucznych. Jest twardy i kruchy, ma dużą wytrzymałość 
mechaniczną i jest dość trudnotopliwy. Wykorzystywano go przede wszystkim w przemyśle 
elektrotechnicznym jako materiał konstrukcyjny i izolacyjny. Obecnie jest już rzadziej stosowny.  
Polietylen występuje w dwóch odmianach: o niskiej i o wysokiej gęstości. Polietylen o niskiej gęstości jest 
bardziej przezroczysty i miękki, stosuje się go m.in. do laminowania dokumentów, gdyż można go łączyć 
termicznie. 
Polistyren wykorzystywany jest do produkcji m.in. opakowań na żywność, zabawek. Styropian to popularna 
nazwa jego spienionej formy. Wyroby z polistyrenu można wielokrotnie przetwarzać, przetapiając i kształtując 
w podwyższonej temperaturze.  
Które z opisanych tworzyw: bakelit, polietylen i polistyren należą do duroplastów, a które do termoplastów?  
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53. (2 punkty)  
W celu zidentyfikowania czterech próbek tkanin, przeprowadzono następujące doświadczenia: 

− przeprowadzono próbę płomieniową, wkładając włókna do płomienia; 

− na kawałek tkaniny naniesiono kilka kropli stężonego kwasu azotowego(V). 
 

1. Analizując obserwacje zamieszczone w poniższej tabeli przyporządkuj oznaczeniom A-C nazwy 
włókien: jedwab, bawełna, wełna i elana 

Próbka Analiza płomieniowa Roztwór HNO3 Nazwa włókna 

A 
spala się powoli, wydzielając 

zapach palonego białka 
pojawia się żółte zabarwienie 

 

B 
spala się żółtym, kopcącym 

płomieniem 
nie zaobserwowano zmian 

 

C 
spala się łatwo, wyczuwa się 

zapach palonego papieru. 
nie zaobserwowano zmian 

 

D 
spala się powoli, pęcznieje, 

wyczuwa się charakterystyczny 
zapach palonych włosów. 

pojawia się żółte zabarwienie 
 

2. Jaką nazwę nosi przeprowadzona w tym doświadczeniu próba z użyciem stężonego kwasu 
azotowego(V)? Dla jakich związków jest ona charakterystyczna? 

 
54. (3 punkty)  
Bakterie szczepu Bacillus megaterium wytwarzają naturalny polimer PBH, który powstaje w wyniku 
polikondensacji pomiędzy cząsteczkami kwasu 3-hydroksymasłowego (3-hydroksy-butanowego). 

1. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) kwasu 3-hydroksybutanowego. 
2. Napisz fragment łańcucha tego polimeru, składający się z trzech merów. 
3. Ze względu na swoja budowę chemiczną do jakiej grupy polimerów należy ten związek? 

 
55. (1 punkt)  
Dopasuj do wzorów związków (A - D) nazwy tworzyw (I – VI) uzyskiwanych z nich na drodze polimeryzacji 
lub polikondensacji: 
Wzór związku:    A. H2N – (CH2)5 – COOH     B. HCHO    C. CF2 = CF2        D. CH2 = CHCl     

Nazwa tworzywa:    I. poliamid           II. polichlorek winylu                  III. poliformaldehyd      

                                IV. polistyren       V. teflon                                     VI. polipropylen 

56. (2 punkty)  
Z czego wytwarza się sztuczny jedwab? Czy jest to włókno naturalne, sztuczne czy syntetyczne? Czym od 
siebie różnią się włókna sztuczne i syntetyczne? 
 
CHEMIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  
57. (1 punkt) 
Wpisz we właściwe miejsca w tabeli nazwy poniższych środków czystości i kosmetyków: 

balsam do ciała, dezodorant, krem tłusty, lakier do włosów, mleczko do demakijażu, 
perfumy, puder, pianka po goleniu, płyn do mycia naczyń, proszek do prania 

aerozol piana emulsja W/O emulsja O/W roztwór właściwy mieszanina 
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58. (1 punkt) 
Przygotowano dwa kremy do rąk wg poniższych receptur. Zawartość składników podano w nich w częściach 
wagowych: 
Krem X: olej parafinowy – 30                        

oliwa – 20                                                      
wosk pszczeli – 15                                        
boraks – 0,5         
woda – do 100                                               
 

 
 
 
faza wodna 

Krem Y: stearyna – 8,0 
lanolina – 1,00 
wosk pszczeli – 0,50 
glicerol – 5,00 
wodorotlenek potasu – 0,5 
woda – do 100  

 
 
 
 
faza wodna 

Wybierz poprawne stwierdzenie i jego uzasadnienie: 

A. Krem X jest 
emulsją O/W 

 
ponieważ 

1. faza wodna jest składnikiem dominującym, a faza 
hydrofobowa stanowi mniejszą część kremu 

B. Krem Y jest 
emulsją O/W 

2.  faza hydrofilowa jest rozproszona w fazie hydrofobowej 

 
59. (1 punkt) 
Która z podanych niżej substancji, zawartych w ogólnodostępnych środkach czystości: 

A. kwas cytrynowy                  B. chloran(I) sodu                C. fosforan(V) sodu 
D. wodorotlenek sodu              E. amoniak 

 
1. reaguje z kamieniem kotłowym osadzającym się na grzałce czajnika? ….. 
2. usunie z wody kationy wapnia i magnezu powodujące jej twardość? ….. 
3. udrożni rury usuwając z nich tłuszcz? ….. 
4. zdezynfekuje toaletę? ….. 
5. wyczyści srebrną biżuterię? ….. 

 
60. (2 punkty) 
Przykładami organicznych substancji wykorzystywanych do konserwowania artykułów kosmetycznych są 
związki znane pod nazwami handlowymi PCMX i METHAFORM. 
W tabeli poniżej podano ich nazwy systematyczne. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) tych związków. 

Nazwa handlowa PCMX METHAFORM 

Wzór 
cząsteczki 

 

 

 

Nazwa 4-chloro-3,5-dimetylofenol 1,1,1-trichloro-2-metylopropan-2-ol 
           
61. (4 punkty) 
Na etykietach środków do udrażniania rur można przeczytać, że jednym z głównych składników tych 
preparatów jest wodorotlenek sodu. Reaguje on w obecności wody z tłuszczem znajdującym się w zatkanych 
rurach. 

1. Napisz równanie tej reakcji przyjmując, że cząsteczki tłuszczu zbudowane są wyłącznie z 
tristearynianu gliceryny. 

2. Jaka właściwość produktów reakcji tłuszczu z zasadą sodową jest podstawą powyższej metody 
udrażniania rur?  

3. W oparciu o równanie odpowiedniej reakcji wyjaśnij, dlaczego tego typu preparatów nie powinno 
stosować się do czyszczenia instalacji aluminiowych.  
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Informacja do zadań 62-64 
Mydła są jednymi z z najstarszych środków piorących. W skład kostek mydła obecnie kupowa-nych w 
sklepach oprócz składników głównych, jakimi są sole sodowe wyższych kwasów tłuszczowych wchodzą 
również liczne substancje dodatkowe, mające zapewnić mydłom dodatkowe walory: nawilżające 
pielęgnacyjne, zapachowe. W wodzie o dużej twardości, zawierającej jony wapnia i/lub magnezu mydła źle 
się pienią i wytrącają się w postaci trudno rozpuszczalnego osadu mydła wapniowego lub magnezowego, 
czyli soli magnezowej lub wapniowej wyższego kwasu tłuszczowego. 
Rozwiązując poniższe zadania przyjmij, że mydło, o którym mowa w tych zadaniach to czysty palmitynian 
sodu. Jego masa molowa wynosi 278 g/mol.  
  
62. (1 punkt) 
Jaki odczyn ma roztwór wodny mydła? Swoją odpowiedź uzasadnij, zapisując równanie odpowiedniego 
procesu w formie jonowej skróconej. 
 
63. (2 punkty) 
Ile gramów mydła trzeba rozpuścić w 10 l wody destylowanej, aby stężenie mydła w wodzie wynosiło 0,001 
mol/dm3? 
Ile mydła trzeba będzie rozpuścić w takiej samej ilości wody, ale zawierającej jony Ca2+ w stężeniu 
0,001 mol/dm3, (twardość wody spowodowana takim stężeniem jonów Ca2+ jest  dopuszczalna dla wody 
wodociągowej) tak, aby i w tym przypadku stężenie rozpuszczonego w wodzie mydła również wynosiło 0,001 
mol/dm3 ? 
 
64. (2 punkty) 
Detergenty są składnikami powszechnie używanych środków czyszczących i piorących. Wśród stosowanych 
obecnie detergentów można wyróżnić detergenty kationowe i anionowe. Przykładem detergentu anionowego 
jest związek o wzorze 

CH3‒(CH2)10‒CH2‒OSO3
−Na+ 

Można go otrzymać w reakcji estryfikacji z udziałem alkoholu o długim prostym łańcuchu węglowym i 
odpowiedniego kwasu. Tak uzyskany ester poddaje się reakcji z wodorotlenkiem sodu, w wyniku czego 
otrzymuje się środek powierzchniowo czynny, który – podobnie jak mydła – zawiera dwa fragmenty: 
niepolarny i polarny. 
Podaj wzory sumaryczne alkoholu i kwasu nieorganicznego, których należy użyć w opisanym procesie 
otrzymania tego detergentu. 

Wzór sumaryczny alkoholu: ...................... 
Wzór sumaryczny kwasu nieorganicznego: ...................... 

  Źródło: matura, „nowa formuła”, maj 2019 
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1. a) odczynnik: HCl, obserwacje: wapień – wydziela się gaz,  
                                                       gips – brak zmian lub nieznacznie się roztwarza 

    CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
    CaSO4· 2 H2O + 2 HCl → CaCl2 + H2SO4 + 2 H2O  (jeżeli daliśmy odpowiedź, że się roztwarza) 

    b) odczynnik: woda, obserwacje: sól kamienna – rozpuszcza się, krzemionka – brak zmian 

2. 1-P, 2-F, 3-P 

3. krzemionka – SiO2, kwarc – SiO2, gips krystaliczny – CaSO4∙ 2H2O, wapno gaszone – Ca(OH)2, sól 
kamienna – NaCl, soda oczyszczona – NaHCO3, saletra - KNO3 lub NaNO3, cukier – C12H22O11, szkło – 
SiO2, marmur – CaCO3, szkło wodne – roztwór wodny Na2SiO3 

4. Etap I: 2 HCO3
– + Fe2+ → FeCO3 + CO2 + H2O 

    Etap II: FeCO3 + H2O → Fe(OH)2 + CO2 
    Etap III: 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O → 4 Fe(OH)3 

5. Glin ulega pasywacji – na jego powierzchni powstaje szczelna warstewka Al2O3 

6. 2 NaOH + SiO2 → Na2SiO3 + H2O                4 HF + SiO2 → SiF4 + 2 H2O 

7. a) CaO + H2O → Ca(OH)2 

    b) (CaSO4)2 ∙ H2O + 3 H2O  → 2 (CaSO4 ∙ 2 H2O) 
    c) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 

    d) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  
    e) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O  

8. a) Hipoteza I jest  fałszywa, ponieważ wyznaczony wzór ma postać FeSO4∙ H2O 

    b) Hipoteza II jest  prawdziwa, ponieważ obliczona masa wydzielonej wody jest równa 
         wartości podanej w hipotezie. 

9. 3 FeSO4     temp   
> 3 FeO + 2 SO2 + SO3 + O2 

            -II         0                                   VI                  IV 

         2 O → O2  + 4 e                  S + 2 e → S    | x 2 
 
10. odczyn kwaśny;               Fe2+ + H2O ⇄ Fe(OH)+ + H+     lub  Fe2+ + 2 H2O ⇄ Fe(OH)2 + 2 H+ 

11. I, II, III 
12. pH wzrasta lub odczyn jest mniej kwaśny lub bardziej zasadowy  
      CaCO3 + 2 H+ → CO2 + H2O + Ca2+       

13. mKNO3
 : mNH4NO3

 = 2 : 1 

14. pH = 5,  bo  [H+] = 10 µmol/dm3  = 10-5 mol/dm3   

15. Sole te sprawiają, że lód i śnieg zaczynają się topić poniżej 0oC lub obniżają temperaturę topnienia lodu. 
Obecność soli powoduje zanieczyszczenie gleby nazywane zasoleniem. Duże ilości anionów chlorkowych 
w glebie powodują, że drzewa nie mogą pobierać wody i usychają (tzw. susza fizjologiczna).  

 
16. Nawozy sztuczne zwiększają żyzność gleby, wzbogacając ją w odpowiednio dobrane składniki mineralne, 

niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Pestycydy chronią rośliny przed chorobami i szkodnikami. 
Bardziej niebezpieczne są pestycydy – są związkami toksycznymi często nie tylko dla organizmów, które 
mają zwalczać. 

CHEMIA 12 
Odpowiedzi do zadań 
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17. Można sprawdzić, czy mydło się w wodzie dobrze pieni lub czy po odparowaniu wody zostanie osad. 

Można też dodać odpowiednich substancji chemicznych i wytrącić osad. 
 
18. Proces eutrofizacji polega na nadmiernym dopływie do wód składników odżywczych, czego  
      skutkiem jest wzmożony rozwój roślin wodnych i zarastanie jeziora/stawu. Eutrofizację 
      powodują m.in. fosforany, znajdujące się w środkach piorących (np.proszkach do prania).   

19. H2O + CO2 → HCO3
- + H+ 

20. A. np. CO2, H2O, CH4,          B. np. SO2, NO2, N2O3,  

21. CaCO3 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 +  H2O + CO2 

22. Zanieczyszczenia pierwotne to tlenki o charakterze kwasowym – np. SO2, SO3, NO2 

      Proces powstawania kwaśnych deszczy – np. SO2 + H2O → H2SO3 

23. Dzienne zużycie CaCO3 = 141 ton, dzienna produkcja CaSO3 = 169 ton 

24. Rozpuszczalność tlenu w wodzie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury, w wodzie  
      podgrzanej zawartość tlenu będzie więc mniejsza i może to spowodować śnięcie ryb oraz 
      wyginięcie innych gatunków zwierząt i roślin wodnych. 

25. Wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, woda (ruch wód powierzchniowych i zapory  
      wodne), biomasa (drewno, sloma), biogaz 

26.       O       

                \\                                                     
H2C – O – C – C17H35                                   H2C – OH    
               O                                                                                                    O                                            
                \\                                                                                                   //                                                  
  HC – O – C – C17H35     + 3 CH3OH   ---->  HC – OH     +   3 C17H35  – COCH3 

              O          

                \\                                                                                          stearynian metylu 
H2C – O – C – C17H35                                        H2C – OH         

27. Ze spalenia węgla kamiennego powstanie 338 m3 dwutlenku węgla, ze spalenia gazu  
      ziemnego – 139 m3 dwutlenku węgla, a ze spalenia biomasy – 273 m3 dwutlenku węgla 

28. 1 – P, 2 – F, 3 – P 

29. Reakcja wymaga dostarczenia energii, ponieważ proces ten jest endotermiczny. 

30. 1 – F, 2 – P, 3 – F 

31. C 

32.  1. środek konserwujący 

       2.                   COONa              

                    

33. a) glukoza, b) aminokwasy, c) gliceryna i kwasy tłuszczowe 

34. roztwór właściwy – zawiesina –  roztwór koloidalny 

35. a) roztwór I2 w wodnym roztworze KI 
      b) w probówce I brak zmian, w probówce II – pojawia się granatowe(fioletowe) zabarwienie 

36. 1– P, 2 – F, 3 – P        

37. Ceglastoczerwony osad pojawił się w probówce 3 i 4 
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38. a) W opisie produktu spożywczego znajduje się informacja o tym, że zawiera on oprócz glukozy również 

fruktozę, maltozę i aldehydy. Związki te, podobnie jak glukoza, mają właściwości redukujące i dają takie 
same objawy reakcji z zawiesiną Cu(OH)2. Dlatego za pomocą tego doświadczenia nie można potwierdzić 
obecności glukozy w badanym produkcie. 

      lub   Cel i wniosek były sformułowane błędnie, ponieważ próbie Trommera (oprócz glukozy) ulegają także 
inne związki wymienione w opisie produktu spożywczego, np. aldehydy. 

      b) Cel doświadczenia: potwierdzenie, że w badanym produkcie spożywczym obecny jest związek 
(przynajmniej jeden), który ma właściwości redukujące. 

39. a) Redukcja:    2 Cu(OH)2 + 2e– → Cu2O + H2O + 2 OH– 

          Utlenianie:   CH2OH–(CHOH)4–CHO + 3OH– → CH2OH–(CHOH)4–COO– + 2H2O + 2e– 

  b) CH2OH–(CHOH)4–CHO + 2 Cu(OH)2 +  OH– → CH2OH–(CHOH)4–COO– + Cu2O + 3 H2O 

40. Do probówki zawierającej oliwę należy dodać kilka kropli wody bromowej i wstrząsnąć.  
      Brunatne zabarwienie pochodzące od wody bromowej zniknie/ woda bromowa odbarwi się. 
41. 

Rodzaj 
fermentacji 

Równanie reakcji 
Proces jakiemu towarzyszy  

dana fermentacja 

alkoholowa C6H12O6  drożdże 
> 2 CH3-CH2-OH + CO2 produkcja alkoholu 

octowa CH3-CH2-OH + O2  
bakterie octowe

> CH3-COOH  + H2O kwaśnienie wina 

mlekowa C6H12O6  bakterie mlekowe 
> 2 CH3-CH(OH)-COOH produkcja serów, jogurtu 

masłowa 
C6H12O6  bakterie masłowe 

> CH3-CH2-CH2-COOH 

+ 2 CO2 + 2 H2 
jełczenie masła 

 
42. 2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 
 
43. 

 
44. 80–120 mg 

45. MgO + 2 HCl → MgCl2 + H2O       NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 

46. Tak, 2 tabletki to 119 mg magnezu + 200 mg z pożywienia = 319 mg magnezu 

47. 1,3 dm3 

48. 1– P, 2 – F, 3 – F, 4 – F, 5 – F, 6 – P 

49. a)    K2Cr2O7  +  4 H2SO4 +  3 CH3CH2OH   =   Cr2(SO4)3  + 3 CH3CHO  +  K2SO4 +  7 H2O 

              -I           I                                                                                    VI                               III 

         C → C  + 2 e-       l ∙ 3                           2 Cr + 6 e- → 2 Cr       

     b) przed badaniem zabarwienie pomarańczowe (lub żółte), po badaniu - zielone 
50.            1.     CH2 = CHCl 

                       [   CH2 – CHCl – CH2 – CHCl – CH2 – CHCl   ]    . 
                 2. wydziela się toksyczny chlorowodór  
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51.  1. Wełna i jedwab są pochodzenia zwierzęcego, bawełna – roślinnego. 
       2. Głównym składnikiem wełny i jedwabiu są białka, a bawełny – celuloza. 
       3. Wełna i jedwab – wiązania peptydowe, bawełna – wiązania glikozydowe. 
52. Bakelit to duroplast, polietylen i polistyren to termoplasty. 
53. 1. A – jedwab, B – elana, C – bawełna, D – wełna 
      2. próba ksantoproteinowa, charakterystyczna dla białek 
54.   1.  CH3 – CH – CH2 – COOH 
                                | 

                         OH 
         2.                      CH3             O          CH3              O          CH3             O 

                                          |                     ||               |                      ||              |                      || 

                [   O – CH – CH2 – C – O – CH – CH2 – C –O – CH – CH2 – C  ]    . 
        3.  poliestry 
55. A – I          B – III            C – V             D – II     
56. Jedwab sztuczny wytwarza się z celulozy - np. z odpadów bawełny, drewna, poddanych obróbce 

chemicznej. Jest włóknem sztucznym. Włókna sztuczne powstają w wyniku obróbki chemicznej 
naturalnych surowców organicznych, w odróżnieniu od włókien syntetycznych, otrzymywanych z 
niewystępujących w przyrodzie polimerów.   

57. 

aerozol piana emulsja W/O emulsja O/W roztwór właściwy mieszanina 

dezodorant, 
lakier do 
włosów 

pianka 
po 

goleniu 

mleczko do 
demakijażu, 

balsam do ciała 
krem tłusty 

perfumy, płyn do 
mycia naczyń 

puder, 
proszek do 

prania 

58. A 1 
59. 1–A, 2–C, 3–D, 4–B, 5–E 
60.                                 OH 
    PCMX                                               
 

                                                                                       
                    H3C                        CH3 

                                      Cl 
    METHAFORM              Cl   OH 
                                                   |       | 

                                  Cl – C – C – CH3    
                                                   |       | 
                                         Cl   CH3 
61. 1.   O       

                \\                                                     
CH2 – O – C – C17H35                                        CH2 – OH    
              O                                             
               \\                                                   
CH – O – C – C17H35     + 3 NaOH   ----> CH – OH     +   3 C17H35  – COONa 

              O          
                \\                                     
CH2 – O – C – C17H35                                            CH2 – OH         

2. Produkty reakcji są w wodzie dobrze rozpuszczalne   

3. 2 Al + 2 NaOH + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4]  + 3 H2↑  - rury ulegają zniszczeniu (glin reaguje z zasadą   
sodową) i wydziela się łatwopalny wodór 

62. C15H31COO– + H2O ⇄ C15H31COOH + OH–     odczyn zasadowy 

63. woda destylowana – 2,78 g mydła, woda zawierająca jony Ca2+ - 2,78 g + 5,56 g = 8,34 g 

64. wzór sumaryczny: alkoholu – C12H25OH (lub C12H26O), kwasu nieorganicznego – H2SO4 


