
CHEMIA A NASZE ZDROWIE - sprawdź się: 

1. Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielkie ilości tego gazu reagują z wodą, tworząc kwas 

węglowy. Napisz równanie reakcji tworzenia się tego kwasu. 

2. W dwóch butelkach znajduje się woda destylowana i woda morska. Zaproponuj doświadczenie, w którym zidentyfikujesz 

zawartość butelek. Przedstaw schematyczny rysunek przebiegu doświadczenia, obserwacje, wnioski o odpowiednie równanie 

reakcji chemicznej. (UWAGA: Nie wolno smakować substancji.) 

3. Oblicz jaka ilość wody mineralnej niegazowanej  o zawartości 9,73mg/dm3 sodu trzeba wypić aby zaspokoić dzienne 

zapotrzebowanie na sód (1500mg/osobę).  
4. Woda destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego. Aby przewodziła prąd elektryczny, należy: 

a) doprowadzić ją do wrzenia, a potem wystudzić, 

b) dodać do niej cukru, 

c) dodać do niej soli kuchennej, która pod wpływem wody dysocjuje na kationy i aniony, 

d) zamrozić ją, a potem rozmrozić. 

5. Na etykiecie wody mineralnej podano informację,  że zawiera ona między innymi kationy:  Na+ , K+ , Ca2+  oraz aniony: Cl– , 

SO4
2– . W celu potwierdzenia obecności jonów w tej wodzie przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono 

na poniższym rysunku. Jako odczynników użyto stężonych roztworów soli. We wszystkich probówkach zaobserwowano 

powstanie białych osadów.  Podaj wzory jonów, których obecność potwierdzono, a następnie napisz w formie jonowej 

skróconej równania reakcji, jakie przebiegały podczas doświadczenia. 

 

6. Do 250g 5% roztworu soli kuchennej dodano 10g soli. Oblicz stężenie procentowe roztworu. 
7. Sok z cytryn zawiera 7% masowych kwasu cytrynowego. Ile tego kwasu można wyodrębnić z 1kg cytryn? 

8. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C u człowieka wynosi 75mg. Szpinak zawiera 64mg witaminy C w 100g produktu. 

Oblicz, jaki procent dziennego zapotrzebowania na witaminę C pokryje zjedzenie porcji szpinaku o masie 90g. 

9. Pestki dyni zawierają dużo witamin A, E i B oraz składniki mineralne: cynk i żelazo. Najczęściej spożywa się je na surowo. 

Poszukaj w literaturze i napisz jaką funkcję biologiczną pełnią oba mikroelementy. 

10. Liście sałaty są cennym źródłem witaminy E, która hamuje proces starzenia się skóry. Napisz dlaczego do surówek i sałatek 

zawierających liście roślin zielonych powinno dodawać się odrobinę oliwy. 

11. Na podstawie tabeli napisz, które warzywo jest szczególnie zalecane przy niedoborze potasu w organizmie. Ile gramów 

potasu znajduje się w 1kg tego warzywa. 

Warzywo ogórek pomidor marchew sałata 
kapusta 

biała 
papryka 
zielona 

Zawartość potasu 
mg/100g produktu 

140 300 290 170 180 160 

12. Dzienne zapotrzebowanie na wapń dla nastolatków w wieku 10-18 lat wynosi 1200g/osobę. Policz, ile gramów mleka 

powinien wypić każdy nastolatek, zakładając, że byłoby to jedyne źródło wapnia dla jego organizmu. Przyjmij, że zawartość 

wapnia w mleku wynosi 140mg w 100g mleka. Wynik podaj w gramach a następnie przelicz go na szklanki o pojemności 

250cm3. Gęstość mleka wynosi 103g/cm3. 

13. Masło zawiera w postaci związku z gliceryną, około 4% masowych kwasu masłowego (w przeliczeniu na wolny kwas). 

Wydziela się on podczas jełczenia masła (hydroliza tłuszczu) nadając mu niemiłą woń i smak. Oblicz, ile kwasu masłowego 

mogłoby powstać z 0,25 kg masła? 

14. Krew zdrowego człowieka zawiera do 0,1% glukozy. Ile glukozy zawiera krew człowieka ważącego 70kg? Krew stanowi około 

7% wagi ciała. 

15. Oblicz masę masła zawierającego 82,5% masowych tłuszczu, która zaspokoi dzienną normę spożycia tłuszczów przez 

szesnastoletniego chłopca. Norma ta wynosi 100g. 

16. W skład cząsteczki związku będącego jednym ze składników tłuszczu wchodzi 71,25% masowych węgla, 18,75% wodoru 

i 10% tlenu. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 960u. Ustal wzór sumaryczny tego związku. 

17. Gorzka czekolada zawiera 5,5% masowych białka, a dzienna norma spożycia tego związku przez szesnastoletnią dziewczynę 

wynosi 80g. Jaka ilość czekolady zaspokoi to zapotrzebowanie w białko? Czy spożycie czekolady, w celu zaspokojenia 

zapotrzebowania organizmu na białko, jest zgodne z zasadami prawidłowego żywienia? 

18. Białko o wzorze C1864H3012O576N468S21, występujące w mleku, ma masę cząsteczkową 41820u. Oblicz skład tego białka 

w procentach masowych. 

19. Hemoglobina, białko, z którego pomocą tlen jest przenoszony z płuc do tkanek ciała, zawiera 0,355% masowych żelaza. 

Oblicz masę cząsteczkową hemoglobiny, jeśli jej cząsteczka zawiera jeden atom żelaza. 



20. Albumina białka jaja kurzego o masie cząsteczkowej 5954u zawiera 13,64% azotu. Ile atomów azotu znajduje się w jednej 

cząsteczce tego białka. 

21. Oblicz: 
a) zawartość procentową białka w swoim organizmie, w którym stanowi ono około 15% masy ciała, 
b) zapotrzebowanie dzienne Twojego organizmu na białko, które wynosi 2g białka w ciągu doby na 1kg masy ciała.  

22. Dlaczego coca-cola odrdzewia? Jaki składnik w niej to robi? 

23. Pewien mężczyzna chorował na nadkwasotę, związaną ze zbyt silnym działaniem kwasu solnego na ścianki żołądka, 

wywołującego jego ostry ból. Lekarz zapisał mu lek, w skład którego wchodzą m.in. wodorotlenek glinu i wodorotlenek 

magnezu. Wyjaśnij, dlaczego ból minął po spożyciu leku. 

24. Ustalić wzór sumaryczny cukru o masie cząsteczkowej 180u, zawierającego 40% węgla i 6,67% wodoru.  

25. Uzupełnij tekst: 

W przemyśle spożywczym niezmiernie ważną rolę odgrywają procesy ……………………………………….. Możemy wyróżnić kilka jej 

rodzajów: alkoholowa, mlekowa i ………………………………….. We wszystkich wspomnianych procesach niezbędnym czynnikiem 

są ……………………………………… Podczas fermentacji ………………………………….. cukier jest przekształcany w alkohol. Alkohol może 

dalej ulegać reakcji …………………………………………… wywołanej przez ……………………………………. i prowadzącej do otrzymania 

…………………………………………… Przy produkcji jogurtów, serów, kefirów bardzo ważnym procesem jest fermentacja 

…………………………………………… w wyniku której powstaje …………………………………………. z ………………………………………… 

26. W wyniku fermentacji alkoholowej glukoza rozpada się na CO2 i etanol w stosunku masowym 22:23. Oblicz: a) z jakiej ilości 

glukozy można otrzymać 184g etanolu? b) Ile alkoholu można otrzymać z 90g glukozy? 

27. Ile gramów cukru stołowego należy użyć, aby w fermentacji alkoholowej otrzymać 1 litr 12-procentowego roztworu alkoholu 

etylowego o gęstości 0,98g/cm3?  

28. Oblicz, ile kg glukozy uległo fermentacji alkoholowej jeśli otrzymano 11,5kg etanolu a wydajność reakcji wynosiła 84%. 

29. Dlaczego wino w otwartej butelce kwaśnieje? Zapisz odpowiednią reakcję. 

30. Zapisz reakcję towarzyszącą kwaszeniu ogórków. Jak nazywa się ów proces i gdzie znajduje zastosowanie? 

31. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) oraz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w kwasie mlekowym. 

32. Na czym polega proces pasteryzacji, na przykład mleka? 

33. Podstawowym składnikiem spulchniającym ciasto jest proszek do pieczenia (wodorowęglan sodu). Zakładając, że zawartość 

procentowa tej soli wynosi 30%, oblicz ile cm3 tlenku węgla (IV) powstanie z 15g proszku do pieczenia ciasta w temp 2000C 

(ciśnienie normalne). 

34. Wodorowęglan amonu (NH4HCO3) to składnik niektórych proszków do pieczenia ciasta. W podwyższonej temperaturze sól ta 

rozkłada się na amoniak, tlenek węgla(IV) i parę wodną, które w warunkach pieczenia są gazami. Dzięki temu ciasto ulega 

spulchnieniu. Oblicz  łączną objętość (w przeliczeniu na warunki  normalne) gazowych produktów reakcji całkowitego 

rozkładu 1,58 g wodorowęglanu amonu. 

35. Woda utleniona jest roztworem nadtlenku wodoru H2O2 o stężeniu 3%. Polanie miejsca skaleczenia wodą utlenioną 

zmniejsza ryzyko przedostania się bakterii do organizmu. Oblicz, ile gramów roztworu H2O2 o stężeniu 30% (perhydrolu) i ile 

centymetrów sześciennych wody należy zmieszać ze sobą, aby otrzymać 200g wody utlenionej. W obliczeniach przyjmij, że 

gęstość wody jest równa 1g/cm3. 

36. Zaproponuj doświadczenie, w którym udowodnisz, że do zagęszczenia śmietany użyto mąki ziemniaczanej. Narysuj schemat. 

Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. 

37. Oblicz, ile miligramów kwasu benzoesowego E 210 może maksymalnie znajdować się w 0,25kg napoju, jeżeli dopuszczalna 

ilość tego dodatku w napojach wynosi 200mg/kg (wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 200r.). 

38. Wiedząc, że w 100g banana obranego ze skórki znajduje się 2,6g błonnika, oblicz, ile gramów błonnika: 

a) zawiera obrany banan o masie 30g,  

b) spożywa uczeń w ciągu tygodnia, jeżeli zjada kilogram bananów tygodniowo. 

39. Pewien mężczyzna o wadze 80kg wypił 500 ml 40-procentowej wódki. Gęstość napoju w temperaturze 200C wynosi 

0,95g/ml. Oblicz: 
a) Ile promili alkoholu we krwi mila po wchłonięciu całej dawki , 

b) Ile promili miał po 6 godzinach od momentu, w którym stężeniu alkoholu we krwi osiągnęło maksimum? 
40. Jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej (2g) zawiera 0,5g kofeiny. Jakie jest stężenie procentowe kofeiny w napoju 

sporządzonym z dwóch łyżeczek kawy i 200g wody? 
41. Oblicz ile można zażyć w ciągu dnia tabletek leku przeciwbólowego zawierającego 200mg ibuprofenu w jednej tabletce, jeśli 

maksymalna dawka dzienna tej substancji wynosi 720-960mg. 
42. Aspiryna jest estrem. Zapisz równanie reakcji otrzymywania aspiryny, jeżeli wiadomo, że substratami są kwas octowy i kwas 

salicylowy. 
43. Każda tabletka aspiryny zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego. Oblicz, ile tabletek w ciągu doby może bezpiecznie 

zażyć osoba dorosła o masie 92kg, wiedząc że dawka lecznicza kwas acetylosalicylowego wynosi max 65mg/kg na dobę.  

 


