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Sacharydy. Aminokwasy i białka. Izomeria optyczna.

1. Sacharydy (cukry, węglowodany)

  SACHARYDY

MONOSACHARYDY DISACHARYDY POLISACHARYDY
np. ryboza maltoza skrobia (amyloza, amylopektyna)

fruktoza laktoza celuloza
glikoza (glukoza) sacharoza
mannoza celobioza

1.1. Monosacharydy
- podział ze względu na liczbę atomów C w cząsteczce:  triozy, tetrozy, pentozy itd.

                 aldozy (polihydroksyaldehydy)
- podział ze względu na obecność grup funkcyjnych:

                                                                                                            ketozy (polihydroksyketony)

Konfiguracja L lub D monosacharydów zależy od ułożenia podstawników przy przedostatnim atomie C w
łańcuchu - najdalszym od karbonylowej grupy funkcyjnej chiralnym atomie węgla. Naturalnie występujące
monosacharydy należą do szeregu D.

Cecha
porównywana

D-glukoza
C6H12O6

D-fruktoza
C6H12O6

Wzór
łańcuchowy:

aldoheksoza ketoheksoza
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Cecha
porównywana

D-glukoza
C6H12O6

D-fruktoza
C6H12O6

Wzór
pierścieniowy
(taflowy)

       α–D–glukopiranoza          β-D–glukopiranoza

                                anomery

   α–D–fruktofuranoza     β-D–fruktofuranoza

                           anomery

Mutarotacja charakterystyczna zmiana kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego w roztworze
określonego anomeru, związana z ustaleniem się równowagi:
                              anomer a ⇄     forma łańcuchowa ⇄    anomer b

Enolizacja przemiana izomeryczna aldoza – ketoza, w środowisku zasadowym, poprzez przejściową
formę endiolową:

D-glukoza                        endiol                          D-fruktoza

Tworzenie
glikozydów (acetali)

reaguje glikozydowa grupa hydroksylowa (przy C-1 aldozy lub C-2 ketozy) z alkoholem lub
fenolem:
α–D–glukopiranoza + CH3OH →
  α–metylo-D–glukopiranozyd

   β–D–fruktofuranoza + CH3OH →
   β –metylo-D–fruktofuranozyd

Właściwości
redukcyjne

są cukrami redukującymi – redukują wiele łagodnych utleniaczy,
dają pozytywny wynik próby Tollensa i Trommera;

Redukcja wodorem
w obecności
katalizatora

                                                      H2, katal. H2, katal.
D – glukoza  ------------ >  sorbitol  < ---------------  D – fruktoza

                                                 (alkohol sześciowodorotlenowy)

Utlenianie wodą
bromową (łagodny
utleniacz)

HO–CH2–(CHOH)4–CHO + 2 NaHCO3 + Br2

® H2O + 2CO + HO–CH2–(CHOH)4–COOH + 2 NaBr2

kwas glukonowy

woda bromowa nie utlenia ketoz –  jest
dogodnym odczynnikiem do  rozróżniania
aldoz i ketoz

CH3

OCH3
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Cecha
porównywana

D-glukoza
C6H12O6

D-fruktoza
C6H12O6

Utlenianie silnym
utleniaczem –
HNO3

utlenieniu ulegają grupy –CHO i –CH2OH  dając
kwas glukarowy:

HOOC – (CHOH)4 - COOH

utlenianiu towarzyszy rozerwanie
łańcucha węglowego – powstaje
mieszanina kwasów

Fermentacja alkoholowa:
enzymy

C6H12O6 ---------------> 2 C2H5OH + 2 CO2

Reakcję katalizuje zymaza, zawarta w drożdżach. Substratem w reakcji jest glukoza, która może pochodzić z
hydrolizy cukrów złożonych (np. skrobi).

1.2. Disacharydy  (dwucukry)
W skład cząsteczki disacharydu wchodzą 2 cząsteczki monosacharydów złączone wiązaniem glikozydowym
- tworzy je glikozydowa grupa -OH jednego monosacharydu i dowolna grupa -OH drugiego.

Disacharydy redukujące: maltoza, laktoza, celobioza - grupa -OH drugiego monosacharydu biorąca udział w
wiązaniu nie jest jego grupą glikozydową.

Disacharydy nieredukujące: sacharoza - grupa -OH drugiego monosacharydu biorąca udział w  wiązaniu jest
jego grupą glikozydową.

DISACHARYD REDUKUJĄCY DISACHARYD NIEREDUKUJĄCY

maltoza  C12H22O11

4–(a–D-glukopiranozylo)–D–glukopiranoza

wiązanie a-1,4-glikozydowe

sacharoza  C12H22O11

b–D–fruktofuranozylo–a–D–glukopiranozyd

wiązanie a,b–1,2-glikozydowe

· ulega mutarotacji – istnieją anomery
· ulega próbie Tollensa i Trommera
· tworzy glikozydy

· brak anomerów
· nie ulega próbie Tollensa i Trommera
· nie tworzy glikozydów

hydroliza w środowisku kwaśnym lub pod wpływem enzymu
produkt: D-glukoza produkt: D-glukoza oraz D-fruktoza;

w trakcie następuje zmiana znaku kąta skręcania
płaszczyzny światła spolaryzowanego z (+) na (-),
stąd nazwa procesu: inwersja sacharozy
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1.3. Polisacharydy
Cząsteczki ich są złożone z kilkuset - kilku tysięcy pierścieni monosacharydowych, połączonych wiązaniami
glikozydowymi

1.3.1. Skrobia (C6H10O5)n

· łańcuchy proste (w amylozie) i rozgałęzione (w amylopektynie), złożone z cząsteczek a-D-
glukopiranozy

· wiązania a-1,4 glikozydowe w amylozie stanowiącej ok. 20 % skrobi oraz wiązania a-1,4 i a-1,6
glikozydowe w amylopektynie stanowiącej ok. 80 % skrobi

· substancja stała, w gorącej wodzie tworzy roztwór koloidalny (tzw. kleik skrobiowy)

· brak właściwości redukujących

· hydrolizuje pod wpływem kwasów lub enzymów (amylaza) dając D-glukozę

· próba identyfikacyjna: skrobia + roztwór I2 w roztworze KI ® granatowe zabarwienie

1.3.2. Celuloza (C6H10O5)n

· łańcuchy proste, złożone z cząsteczek b-D-glukopiranozy, połączonych wiązaniami b-1,4
glikozydowymi

· substancja stała, nierozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych

· brak właściwości redukujących

· hydrolizuje pod wpływem kwasów lub enzymów (celulaza - obecna wyłącznie w przewodzie
pokarmowym przeżuwaczy) dając D-glukozę

2. Aminokwasy

· aminokwasy – związki dwufunkcyjne, zawierające w swoim składzie grupę karboksylową (-COOH), o
charakterze kwasowym i grupę aminową (-NH2) o charakterze zasadowym.

· są związkami amfoterycznymi:

                                                                  + HCl                 Cl(-)NH3(+)-R-COOH
                            H2N-R-COOH
                                                                 +  NaOH             H2N-R-COONa  + H2O

· w roztworze wodnym dysocjują, tworząc różne jony w zależności od pH roztworu:

                             H2N-R-COO-                             NH3+-R-COO-                            NH3+-R-COOH
                                                           OH-                                                H+

                          roztw. zasadowy punkt izoelektryczny                       roztw. kwaśny

punkt izoelektryczny (pI): pH roztworu, przy którym aminokwas występuje jako jon obojnaczy
O

· mogą tworzyć laktamy - cykliczne amidy              //
                                                                                 CH2 – C
                                                                                                 /             |
                   H2N-CH2-CH2-CH2-COOH    ----->    CH2        NH      +   H2O

                                                                       \           /
CH2
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· ulegają reakcji kondensacji dając peptydy i białka:
                                                                                                               O
                                                                                                                                    //

H2N–CHR1-COOH  +  H2N–CHR2-COOH ---> H2N–CHR1– C – N–CHR2-COOH  +  H2O
                                                                                                                                           /
                                                                                                                  H
                                                                                                 wiązanie peptydowe

Aminokwasy wchodzące w skład białek to aminokwasy białkowe. Wszystkie aminokwasy białkowe to
a-aminokwasy (grupa aminowa znajduje się przy drugim atomie węgla). Są optycznie czynne (prócz
glicyny) i należą do szeregu L.

3. Białka

· zawierają ponad 100 reszt aminokwasowych (peptydy mają krótsze łańcuchy, od 2 do 100 reszt
aminokwasowych)

· dają koloidalne roztwory wodne (hydrofilowe) koagulują odwracalnie pod wpływem roztworów soli
metali alkalicznych i amonowych - proces wysalania białek

· ulegają nieodwracalnej denaturacji pod wpływem soli metali ciężkich, podwyższonej temperatury,
kwasów, niektórych związków organicznych, promieniowania itp.

· w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod wpływem enzymów ulegają hydrolizie do aminokwasów
· reakcje charakterystyczne:

- biuretowa (dla wiązań peptydowych)
CuSO4 + NaOH + roztwór białka → niebieskofioletowe zabarwienie

- ksantoproteinowa (dla białek zawierających pierścienie aromatyczne w łańcuchach bocznych):
HNO3 (stęż.) + amoniak + roztwór białka → żółto-pomarańczowe zabarwienie

Struktura białek:

· pierwszorzędowa: sekwencja aminokwasów (utrzymywana przez wiązania peptydowe)
· drugorzędowa: układ przestrzenny łańcucha - struktura a (helisa) lub b (harmonijka) (stabilizują ją

wiązania wodorowe)
· trzeciorzędowa: ułożenie zwiniętego łańcucha w przestrzeni (stabilizują ją wiązania wodorowe,

jonowe, estrowe, mostki disiarczkowe, oddziaływania elektrostatyczne)
· czwartorzędowa: asocjacja cząstek białka o określonej strukturze trzeciorzędowej w większe agregaty
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ZADANIA
8. (1 punkt)
Który z poniższych związków może występować jako mieszanina izomerów optycznych?

I. but-2-en       II. 3-chloropentan         III. 2-chloropentan        IV. 2,2-dichloropentan
9. (1 punkt)
Cząsteczki glicerolu, kwasu palmitynowego i kwasu stearynowego są achiralne, ale cząsteczki związku
powstającego w reakcji glicerolu z tymi kwasami mogą być chiralne. Narysuj wzór triglicerydu, zawierającego
reszty kwasów palmitynowego i stearynowego, którego cząsteczki są chiralne.
10. (1 punkt)
Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał budowę obu enancjomerów związku organicznego o
wzorze sumarycznym C4H10O.

11. (2 punkty)
1. Przedstaw wzór glukozy w formie łańcuchowej (projekcja Fischera).
2. Podaj liczbę stereoizomerów dla tej formy sacharydu.
3. Ile spośród nich to stereoizomery o konfiguracji D?

12. (1 punkt)
Poniżej przedstawiono wzory Hawortha czterech heksoz.

I II III IV

Podaj numery wzorów przedstawiających:
1. α-D-glukopiranozę  - wzór nr……
2. anomer związku opisanego wzorem II  - wzór nr……
3. enancjomer związku opisanego wzorem III. - wzór nr……

13. (1 punkt)
Utlenianie aldoheksozy kwasem azotowym(V) prowadzi do utlenienia grupy aldehydowej i -CH2OH do grup
karboksylowych. Wybierz aldoheksozę, której produkt utlenienia kwasem azotowym(V) będzie optycznie
nieczynny.
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14. (1 punkt)
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub literę
F, jeśli jest fałszywe.

1. α-D-glukoza i β-D-glukoza stanowią parę enancjomerów
2. Jeżeli disacharyd jest nieredukujący, to nie wykazuje czynności optycznej
3. Glukoza jest końcowym produktem hydrolizy skrobi i celulozy

15. (2 punkty)
Poniżej przedstawiono wzory trzech związków organicznych. Dwa z nich nie są optycznie czynne – ich
cząsteczki nie są chiralne.
Spośród podanych wzorów związków chemicznych wybierz wzory tych, które nie są optycznie czynne i w
każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Informacja do zadań 16–17
W trzech naczyniach A, B i C znajdują się świeżo sporządzone wodne roztwory: fruktozy, glukozy i
sacharozy. Po analizie budowy cząsteczek i właściwości tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie
reakcji kolejno z dwoma odczynnikami umożliwi ich identyfikację. Jako pierwszy odczynnik wybrano
wodorotlenek miedzi(II). W trzech probówkach umieszczono próbki identyfikowanych substancji i do każdej
z nich dodano świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II). Zawartość każdej probówki ogrzano.
Zaobserwowano takie same objawy reakcji w probówkach, w których znajdowały się próbki z naczynia A i
C, oraz inne objawy w probówce, w której umieszczona była próbka pochodząca z naczynia B.
16. (2 punkty)

a) Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu B:…………………................................
b) Napisz, co zaobserwowano w probówkach, w których znajdowały się próbki z naczyń A i C:

………………………………………………………………………………………………….........
17. (3 punkty)
W celu zidentyfikowania substancji, których wodne roztwory znajdowały się w naczyniach A i C
przeprowadzono drugie doświadczenie, do którego użyto odczynnika wybranego z poniższej listy:

- świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II),
- woda bromowa z dodatkiem wodnego roztworu wodorowęglanu sodu,
- wodny roztwór azotanu(V) srebra z dodatkiem wodnego roztworu amoniaku.

a) Uzupełnij schemat drugiego doświadczenia, wpisując nazwę wybranego odczynnika

Nie zaobserwowano objawów reakcji w probówce, do której dodano roztwór z naczynia C.
b) Podaj nazwy substancji, których wodne roztwory znajdowały się w naczyniach A i C
c) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że w probówce I zmieszano wodny roztwór substancji

znajdującej się w naczyniu A z wybranym odczynnikiem.
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18. (1 punkt)
Przeprowadzono identyfikację roztworów: glukozy, sacharozy, laktozy i skrobi, wykonując szereg
doświadczeń. Na podstawie przedstawionych poniżej wyników tych doświadczeń, ustal i wpisz do tabelki
nazwy zidentyfikowanych związków.

Doświadczenie Wynik doświadczenia

Próba Trommera negatywna pozytywna pozytywna negatywna

Efekt Tyndala występuje nie występuje nie występuje nie występuje

Próba Tollensa negatywna pozytywna pozytywna negatywna

Hydroliza zachodzi nie zachodzi zachodzi zachodzi
Nazwa związku: A. B. C. D.

19. (3 punkty)
Ketony, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową –OH przy atomie węgla połączonym z atomem
węgla grupy karbonylowej (α-hydroksyketony), w wodnym roztworze o odczynie zasadowym ulegają
izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.

D-tagatoza jest monosacharydem o wzorze:

a) Wybierz jedną parę odczynników, które umożliwią odróżnienie D-glukozy od D-tagatozy. Uzupełnij
schemat doświadczenia – podkreśl wzory wybranych odczynników.

Odczynniki: AgNO3 (aq) i NH3 (aq) / CuSO4 (aq) i KOH(aq) / Br2 (aq) i KHCO3 (aq)
b) Opisz możliwe do zaobserwowania różnice w przebiegu doświadczenia dla obu monosacharydów –

uzupełnij tabelę.

Numer
probówki

Opis zawartości probówki
przed wprowadzeniem roztworu

monosacharydu
po wprowadzeniu roztworu

monosacharydu
I
II

c) Wskaż różnicę w budowie cząsteczek D-glukozy i D-tagatozy umożliwiającą odróżnienie ich
zaproponowaną metodą.

Źródło: matura, „nowa formuła”, maj 2019
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20. (1 punkt)
W 6 probówkach umieszczono po 5 cm3 2% roztworu CuSO4 i 1 cm3 10% roztworu NaOH. Wstrząśnięto, a
następnie dodano do nich po 0,001 mola substancji podanych niżej i ogrzewano przez kilka minut każdą z
nich:

1 – aceton 2 – glukoza 3 – heksanal
4 – kwas octowy 5 – propanal 6 – sacharoza

W których probówkach po ogrzaniu zaobserwowano zmianę zabarwienia spowodowaną redukcją jonów
miedzi(II)?

21. (1 punkt)
Do probówek zawierających następujące substancje dodano zawiesiny Cu(OH)2:

I. gliceryna;   II. roztwór glukozy;   III. formalina;   IV. benzen;    V. roztwór fruktozy

zawiesina Cu(OH)2 “rozpuszcza się”
w probówce dając szafirowy roztwór

po ogrzaniu wytrąca się
ceglasty osad w probówce

A. I, II, V II, III, V
B. tylko w I II, III, V
C. tylko w II II, III, IV
D. II, III II, III, IV

22. (2 punkty)
Ile kg etanolu powstanie w wyniku fermentacji alkoholowej glukozy otrzymanej z hydrolizy 100 kg skrobi?
Zakładamy 100% wydajność obu procesów.

23. (2 punkty)
Narysuj w projekcji Fishera wzory dwóch diastereoizomerów izoleucyny:

24. (1 punkt)
Spośród podanych opisów reakcji chemicznych zaznacz te, którym ulegają aminokwasy:

I. Reakcja z kwasami prowadząca do otrzymania soli.
II. Reakcja z wodorotlenkami prowadząca do otrzymania soli.
III. Reakcja z wodą prowadząca do otrzymania polipeptydów.
IV. Reakcja z aminokwasami prowadząca do otrzymania polipeptydów.

25. (5 + 1 + 1 punktów)
Poniżej przedstawiono schemat kilku reakcji:

1. Napisz równania reakcji zaznaczonych na tym schemacie.
2. Alanina jest związkiem optycznie czynnym. Narysuj wzory stereochemiczne jej enancjomerów.
3. Podaj wzór sumaryczny alaniny. Oblicz zawartość procentową tlenu (w procentach masowych) w

tym związku.
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26. (3 punkty)
Punkt izoelektryczny (pI) jest to takie pH środowiska, w którym cząsteczka aminokwasu ma postać jonu
obojnaczego i jest obojętna. Gdy pH ≠ pI wówczas aminokwas występuje w formie kationu lub anionu.

1. Przedstaw wzór jonu obojnaczego glicyny.
2. Opierając się na danych zamieszczonych w Tablicach napisz wzory półstrukturalne jonów, będących

produktami hydrolizy peptydu Gly-Cys-Ser w roztworze o pH = 5,4.

Informacja do zadań 27-28
Przygotowano cztery wodne roztwory o tym samym stężeniu molowym, z których każdy zawierał inną
pochodną węglowodoru. Te związki zostały opisane poniższymi wzorami z uwzględnieniem dominującej
formy, w jakiej występują w roztworze.

27. (3 punkty)
W trzech probówkach A, B i C znajdują się w przypadkowej kolejności wodne roztwory – o równej objętości
– trzech różnych pochodnych węglowodorów wybranych spośród związków I–IV. Stwierdzono, że cząsteczki
związku, którego roztwór znajduje się w probówce B, są chiralne, a cząsteczki związków, których roztwory
znajdują się w probówkach A i C, nie są chiralne.

Każdy roztwór podzielono na dwie próbki o tej samej objętości i przeprowadzono dwa doświadczenia
umożliwiające identyfikację badanych substancji.

Doświadczenie pierwsze
W roztworach z probówek A, B i C zanurzono uniwersalny papierek wskaźnikowy. Okazało się, że tylko w
roztworach z probówek A i B uniwersalny papierek wskaźnikowy zmienił barwę z żółtej na czerwoną.
Do roztworów (o tej samej objętości) z probówek A, B i C wprowadzano stopniowo roztwór wodorotlenku sodu
o stężeniu molowym 0,1 mol · dm−3 z dodatkiem alkoholowego roztworu fenoloftaleiny. Okazało się, że
roztwór w probówce B przereagował całkowicie z dwukrotnie większą objętością roztworu wodorotlenku sodu
niż roztwór w probówce A i roztwór w probówce C.

Doświadczenie drugie
Do roztworów (o tej samej objętości) z probówek A, B i C wprowadzono kwas solny z dodatkiem oranżu
metylowego. Zmianę barwy z czerwonej na żółtą zaobserwowano tylko po wprowadzeniu kwasu solnego do
roztworu z probówki C.

a) Napisz numery związków, których roztwory znajdowały się w probówkach A, B i C.
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jakiej ulega związek znajdujący się w probówce

B podczas doświadczenia pierwszego, oraz równanie reakcji, jakiej ulega związek znajdujący się w
probówce C podczas doświadczenia drugiego. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków
organicznych przedstawione w informacji wstępnej.

28. (1 punkt)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest
fałszywa.

1. W roztworze o pH ˂ 5 związek I występuje głównie w formie kationu. P F
2. Liczba wszystkich możliwych produktów kondensacji jednej cząsteczki

związku III i jednej cząsteczki związku IV wynosi 2 P F

3. Związek III to aminokwas białkowy. P F
Źródło: matura, „nowa formuła”, czerwiec 2019



11

Informacja do zadań 29-30
Pewien aminokwas białkowy z grupy aminokwasów obojętnych zawiera 34,28% masowych węgla, 13,33%
masowych azotu , 45,71% masowych tlenu oraz wodór.

29. (1 punkt)
Wiedząc, że masa molowa tego aminokwasu wynosi 105 g/mol ustal jego wzór rzeczywisty.

30. (1 punkt)
Do wodnego roztworu aminokwasu opisanego w informacji wprowadzono kwas solny. Przed wykonaniem
doświadczenia pH roztworu aminokwasu było równe pI.
Napisz w formie jonowej skróconej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie
reakcji zachodzącej podczas doświadczenia.

31. (1 punkt)
Pewien tripeptyd złożony jest tylko z reszt glicyny (Gly) i alaniny (Ala). W doświadczeniu I tripeptyd ten
poddano częściowej hydrolizie polegającej na rozerwaniu wyłącznie N-końcowego wiązania peptydowego.
Otrzymano mieszaninę dwóch optycznie czynnych produktów. W doświadczeniu II przeprowadzono hydrolizę
badanego tripeptydu w ten sposób, że rozerwaniu uległo wyłącznie C-końcowe wiązanie peptydowe. W jej
wyniku otrzymano mieszaninę produktów, spośród których tylko jeden był optycznie czynny.
Napisz wzór sekwencji badanego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi symbolami aminokwasów.
Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się symbol aminokwasu, który zawiera wolną grupę
aminową.

32. (2 punkty)
Reakcja van Slyke’a polega na działaniu kwasem azotowym(III) na wolne α-aminokwasy. Podczas tej reakcji
aminokwasy ulegają dezaminacji i wydzielając azot przechodzą w hydroksykwasy. Reakcję wykorzystuje się
podczas ilościowego oznaczania aminokwasów.
Uzupełnij podany schemat reakcji i podaj nazwę organicznego produktu tej reakcji:

CH3 – CH – COOH + HNO2  →  ……………………... + ……….……… + H2O
               l
           NH2

Informacja do zadania 33 i 34
W trzech naczyniach A, B i C znajdują się oddzielnie: glicyna (Gly), tyrozyna (Tyr) i glicyloalanyloalanina
(Gly-Ala-Ala).
Po analizie budowy cząsteczek tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie reakcji kolejno z dwoma
odczynnikami umożliwi ich identyfikację. Jako pierwszy odczynnik wybrano kwas azotowy(V). Na szkiełkach
zegarkowych umieszczono próbki identyfikowanych substancji i na każdą naniesiono kroplę stężonego HNO3.
Zaobserwowano, że tylko na próbce z naczynia C pojawiło się żółte zabarwienie.
33. (1 punkt)
Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu C.

34. (3 punkty)
W celu identyfikacji substancji znajdujących się w naczyniach A i B przygotowano ich wodne roztwory i
przeprowadzono drugie doświadczenie, do którego użyto odczynnika wybranego z podanej poniżej listy:

- woda chlorowa,
- świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II),
- wodny roztwór chlorku żelaza(III).

Zaobserwowano powstanie ciemnoniebieskiego roztworu w probówce z próbką z naczynia A oraz roztworu
o barwie różowofioletowej w probówce z próbką z naczynia B.

a) Podaj nazwę lub wzór użytego odczynnika wybranego z podanej powyżej listy.
b) Podaj nazwy substancji znajdujących się w naczyniach A i B.
c) Podaj nazwę reakcji zachodzącej dla substancji z naczynia B.
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35. (1 punkty)
Glutation jest tripeptydem pełniącym ważne funkcje biologiczne. Jego wzór podano poniżej:

Podaj nazwy zaznaczonych grup funkcyjnych (1-4) i nazwę wiązania (a).
36. (2 punkty)
Roztwory białek pod wpływem różnych substancji ulegają procesom odwracalnej lub nieodwracalnej
koagulacji.

1. Podkreśl te czynniki, które spowodują denaturację białka:
formalina,  reakcja biuretowa, wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II),

wodny roztwór soli kuchennej, wrząca woda
2. Podaj dwa przykłady substancji, które powodują wysalanie białek.

37. (5 punktów)
W sześciu probówkach eksperymentator umieścił różne substancje organiczne:

1. propan-2-ol     2. propano-1,2,3-triol     3.glicyna     4.albumina    5.fruktoza    6.sacharoza.
Następnie przeprowadził dwa doświadczenia:
Doświadczenie 1: Do każdej z probówek dodał wody, po czym wymieszał ich zawartość.

a) Podaj numer lub numery probówek, w których eksperymentator nie otrzymał roztworu właściwego.

Doświadczenie 2:  Otrzymane w poprzednim doświadczeniu roztwory eksperymentator podzielił parami:
I para: probówki 1 i 2    II para: probówki 3 i 4     III para: probówki 5 i 6

Następnie do każdej pary probówek dodał roztwory siarczanu(VI) miedzi(II) oraz zasady sodowej i całość
wymieszał. Zawartość probówek 5 i 6 dodatkowo ogrzał.

b) Wskaż, w której probówce z I pary powstał klarowny roztwór o szafirowym zabarwieniu. Jaki element
budowy cząsteczki obecnego w tej probówce związku zadecydował o powstaniu szafirowego
zabarwienia roztworu?

c) Napisz, jakie obserwacje poczynił eksperymentator, porównując zawartości probówek z II pary.
d) Uzupełnij poniższe zdania, które stanowią wnioski, jakie eksperymentator powinien sformułować w

odniesieniu do zawartości probówek z III pary:

Cukrem, który nie wykazywał właściwości redukujących, jest ………......................... W probówce,
która zawierała ................................... powstał ceglastoczerwony osad .............................................,
a w probówce, w której była …………………………. otrzymano czarny osad ......................................

38. (2 punkty)
Sporządzono 100 gramów wodnego roztworu pewnego dipeptydu. Stężenie roztworu wynosiło 10%
masowych. Następnie przeprowadzono częściową hydrolizę dipeptydu znajdującego się w roztworze, w
wyniku której jako jedyny produkt otrzymano glicynę w ilości 0,1 mola.
Oblicz stężenie dipeptydu, wyrażone w procentach masowych, w roztworze otrzymanym po częściowej
hydrolizie, tzn. w momencie uzyskania 0,1 mola glicyny.
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39. (1 punkt)
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest
prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. Leucyna i izoleucyna są izomerami.
2. Jedyną przyczyną różnicy wartości punktu izoelektrycznego kwasu glutaminowego

i lizyny jest różna długość łańcucha węglowego w cząsteczkach tych związków.
3. W cząsteczce treoniny można wyróżnić dwa asymetryczne atomy węgla.

40. (1 punkt)
Laktamy to związki, które powstają w wyniku wewnątrzcząsteczkowej kondensacji
niektórych aminokwasów. W reakcji biorą udział: grupa karboksylowa i grupa
aminowa znajdująca się np. przy 4., 5. lub 6. atomie węgla łańcucha aminokwasu.
Przykładem laktamu jest związek o wzorze, przedstawionym po prawej.

Spośród poniższych nazw wybierz nazwę aminokwasu, z którego otrzymano laktam o podanym wzorze.
Zaznacz wybraną odpowiedź.

A. kwas 2-amino-4-metylopentanowy
B. kwas 4-amino-3,4-dimetylobutanowy
C. kwas 4-amino-3-metylopentanowy
D. kwas 4-metylo-4-aminopentanowy

Źródło: matura, „nowa formuła”, maj 2019
41. (4 punkty)
Przygotowano wodny roztwór peptydu o wzorze:

Otrzymany roztwór podzielono na dwie porcje, które
umieszczono w dwóch probówkach. Do probówki I
wprowadzono zalkalizowaną zawiesinę świeżo
strąconego wodorotlenku miedzi(II), po czym
zawartość probówki wymieszano. Drugą porcję roztworu peptydu – w probówce II – poddano hydrolizie w
środowisku kwasu solnego. Stwierdzono, że hydroliza peptydu zaszła całkowicie. Następnie, po
zobojętnieniu, do otrzymanej mieszaniny poreakcyjnej dodano zalkalizowaną zawiesinę świeżo strąconego
wodorotlenku miedzi(II) i wymieszano zawartość probówki.

a) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeżeli informacja jest prawdziwa, albo F –
jeśli jest fałszywa.
1. Aminokwasy, z których powstał opisany peptyd, są aminokwasami białkowymi. P F
2. Pomiędzy cząsteczkami tego peptydu mogą tworzyć się mostki disulfidowe (disiarczkowe). P F
3. Opisany peptyd jest dipeptydem. P F

b) Napisz, co zaobserwowano po dodaniu zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do
probówki I. Następnie rozstrzygnij, czy taki sam przebieg doświadczenia zaobserwowano po
dodaniu zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki II – po przeprowadzeniu
całkowitej hydrolizy peptydu. Odpowiedź uzasadnij.

c) Poniżej przedstawiono wzory ogólne czterech form aminokwasów (–R oznacza łańcuch boczny).

Spośród przedstawionych wzorów wybierz ten, który ilustruje formę, w jakiej występują aminokwasy
w mieszaninie poreakcyjnej otrzymanej w wyniku hydrolizy peptydu w środowisku kwasu solnego.
Napisz numer tego wzoru.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020
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1. Tak, ponieważ drugi atom węgla jest asymetryczny lub cząsteczka jest chiralna (jako odpowiedź można
też narysować wzory enancjomerów)

2. 1. szereg D           2. B                 3. A          4. trzy asymetryczne atomy węgla
3. C
4.

    Obserwacje: zawartość probówki zabarwia się na  granatowo
5.  1.

Obserwacje: I: następuje zmiana barwy roztworu z czerwonej na żółtą, II: następuje odbarwienie
roztworu z czerwonej na żółtą malinowego roztworu

Glicyna ma właściwości amfoteryczne (bo reaguje z kwasem i zasadą)

6.

Walina i tyrozyna to aminokwasy, produkt reakcji miedzy nimi to dipeptyd (lub peptyd).
7. CH2 – COOH                 CH3 – CH – COOH                CH2 – CH - COOH
              l                                                l                                  l          l
             NH2                                          NH2                             OH     NH2

CHEMIA 11
Odpowiedzi do zadań
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8. III
9. H2C – O – COC17H35                            H2C – O – COC17H35
                   |                                                                  |
             HC – O – COC17H35           lub              HC – O – COC15H31
                   |                                                                  |
            H2C – O – COC15H51                            H2C – O – COC15H31

10.   CH3                CH3
                      l                        l
          HO – C – H      H – C – OH
                      l                        l
                   C2H5              C2H5

11. 1. projekcja Fishera czyli forma łańcuchowa glukozy – wzór, p. materiały str. 2
      2. 16 stereoizomerów
      3. 8 stereoizomerów o konfiguracji D
12. 1 – wzór I, 2 – wzór III, 3 – wzór I
13. C
14. 1F, 2F, 3P
15. związek I – brak centrum stereogenicznego lub brak centrum chiralności lub brak asymetrycznego atomu

węgla, związek II – cząsteczka ma płaszczyznę symetrii lub związek ten to odmiana mezo - w cząsteczce
są dwa takie same centra stereogeniczne o przeciwnej konfiguracji.

16. a) sacharoza, b) zaobserwowano powstanie ceglastoczerwonego osadu
17. a) woda bromowa z dodatkiem wodnego roztworu wodorowęglanu sodu, b) A – glukoza, C - fruktoza
      c) w probówce I, zawierającej glukozę, woda bromowa się odbarwia (i wydziela się gaz)
18. A. skrobia    B. glukoza     C. laktoza     D. sacharoza
19.
a) Br2 (aq) i KHCO3 (aq)
b) przed: żółty/pomarańczowy/czerwony/brunatny roztwór; po: I) bezbarwny roztwór (dodatkowo: wydziela
się bezbarwny gaz), II) żółty/pomarańczowy/czerwony/brunatny roztwór
c) Glukoza jest aldozą (w jej cząsteczce jest grup aldehydowa), a tagatoza ketozą (w jej cząsteczce jest grupa
ketonowa.
20. probówka 2, 3, 5
21. A
22. 56,7 kg
23.    np.       COOH                    COOH
                         I                                 I
               H – C – NH2            H – C – NH2
                         I                                 I
               H – C – CH3         CH3– C – H
                         I                                 I
               H – C – H               H – C – H
                         I                                 I
                      CH3                        CH3

24. I, II, IV
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25.    1. UV
                (1)    CH3 – CH2 – COOH + Br2  →  CH3 – CHBr – COOH + HBr
                (2)    CH3 – CHBr – COOH + NH3 → CH3 – CH(NH2) – COOH + HBr
                (3)    CH3 – CH(NH2) – COOH + KOH  → CH3 – CH(NH2) – COOK + H2O
                (4)    CH3 – CH – COOH + HCl  →  CH3 – CH – COOH
                                    l                                                l
                                   NH2                                          NH3Cl
                                                                                          H+

                (5)    CH3 – CH(NH2) – COOH + CH3OH ⇄  CH3 – CH(NH2)  – COOCH3 + H2O
     2. COOH                              COOH
                              l                                        l
                      H – C – NH2                   H2N– C – H
                              l                                        l
                             CH3                                  CH3

     3.   C3H7O2N  zaw. tlenu = 36%

26.  1.   CH2 – COO-

              l
             NH3+

        2. CH2 – COOH            HS – CH2 – CH – COO- HO – CH2 – CH – COOH
             l                                                    l                                                      l
            NH3+                                             NH2                                               NH3+

27. a) A – I, B – IV, C – III
      b)

28. 1. P, 2. F, 3. F
29. C3H7NO3

30. CH2-CH-COO- + H+ → CH2 – CH – COOH
           |        |                               |          |
        OH   NH3+                      OH     NH3+

31. Ala – Ala – Gly

32. CH3 – CH – COOH + HNO2  → CH3 – CH – COOH + N2 + H2O
                   l                                                  l
                  NH2                                            OH      kwas 2-hydroksypropanowy
33. tyrozyna
34. a) świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II)
      b) A – glicyna, B – glicyloalanyloalanina,
      c) reakcja biuretowa
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35. 1- grupa aminowa, 2 – grupa karboksylowa, 3 – grupa karbonylowa, 4- grupa hydroksylowa, a –
wiązanie peptydowe

36. 1. formalina,  reakcja biuretowa, wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), wodny roztwór soli kuchennej,
wrząca woda

      2.  dwie dowolne sole metali lekkich (np. Na, K, Mg) lub sole amonowe
37. a) probówka 4
      b) probówka 2, obecność dwóch lub więcej grup hydroksylowych położonych przy sąsiednich atomach C
      c) probówka 3 – brak zmian, probówka 4 – fioletowe zabarwienie,
      d) sacharoza  –  fruktoza – osad tlenku miedzi(I) – osad tlenku miedzi(II)
38. cp = 3,4%
39. 1 – P, 2 – F, 3 – P
40. C
41. a) 1 – P, 2 – P, 3 – F,
      b) Probówka I: (Zawiesina roztworzyła się,) powstał fioletowy roztwór.

Probówka II: Rozstrzygnięcie: Nie (zaobserwowano takich samych zmian).
Uzasadnienie: W probówce II roztwór nie zawierał peptydów ALBO związków, w których
cząsteczkach występują wiązania peptydowe.

c) II

Zagadnienia na zajęcia nr 12
Chemia doświadczalna i życia codziennego - chemia środków czystości, chemia w kuchni, chemia, która
leczy, chemia gleby, chemia środowiska, chemia opakowań i odzieży, pozyskiwanie energii, surowce
mineralne i ich zastosowanie.


