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1. Związki o wzorze C4H8O2 mogą należed do różnych szeregów homologicznych. Uzupełnij tabelę, wpisując 

wzory półstrukturalne i nazwy przykładowych przedstawicieli trzech szeregów homologicznych o podanym 

wzorze sumarycznym: 

Wzór półstrukturalny Nazwa związku Nazwa grupy związków 

 
 

  

 
 

  

 

 
  

2. Przeprowadzono cykl przemian według schematu: 

 

A ----------------- CH3 – CH2 – CH2OH  ---------------- B ----------- C 

Napisz wzory półstrukturalne i nazwy związków A, B i C. 

3. Aby odróżnid propan – 2-ol od propan-1,2,3-triolu przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Napisz wzór sumaryczny wprowadzonej do probówek substancji Y. 

b) Podaj, jakie zmiany zaobserwowano podczas przebiegu doświadczenia. 

4. Schemat przedstawia reakcje 2-chloropropanu z wodorotlenkiem potasu zachodzące w różnych 

środowiskach: 

X 

H3C –  CH – CH3    

Cl      Y 

a) Napisz za pomocą wzorów podstrukturalnych związków organicznych równania reakcji zilustrowane 

schematem. 

b) Napisz nazwy przemian. 

5. Metyloamina jest produktem reakcji CH3J + NH3  CH3NH2 + HJ 

W roztworze wodnym w niewielkim stopniu ulega dysocjacji: 

a) Napisz równanie reakcji zachodzącej w roztworze wodnym metyloaminy. 

b) Oblicz pH 1-molowego roztworu metyloaminy (Kb = 4,57 * 10 -4) 

6. Zaprojektuj doświadczenie, którego celem jest odróżnienie oktanu od toluenu. 

a) Spośród zapisanych odczynników, wybierz te, które będą potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia : 

stężony kwas azotowy (V), azotan (V) srebra, stężony kwas siarkowy (VI), wodorotlenek miedzi (II), 

roztwór KMnO4. 

b) Napisz obserwacje w poszczególnych probówkach. 

c) Napisz równanie zachodzącej reakcji pozwalającej na identyfikację związków. 

Substancja Y 

Propan 2 - ol Propan 1,2, 3 -triol 

H2O 
+ KOH 

C2H5OH 

Na Al2O3 O2 
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7. Napisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu salicylowego (o-hydroksybenzoesowy). Podaj nazwę grupy 

związków, do których zaliczysz powstały w reakcji produkt organiczny. 

8. Jedna z metod syntezy węglowodorów polega na działaniu metalicznym sodem na fluorowcoalkany (RX). 

Napisz wzory podstrukturalne chlorowcoalkanów, których cząsteczki należy połączyd, aby otrzymad 

cząsteczki węglowodorów o podanych nazwach: 

a) 2,3-dimetyloheksan, 

b) metylopropan. 

9. Wodny roztwór metanolanu potasu ma odczyn zasadowy. Napisz w formie jonowej równanie reakcji 

hydrolizy tego alkoholanu. 

10. Poniższy schemat przedstawia ciąg reakcji jakim ulega but-2-en. 

 

CH3 – CH = CH – CH3 -------------A --------- B -------------- CH3J 

a) Napisz równania reakcji przedstawionych schematem, 

b) Jakie zmiany zaobserwujesz podczas reakcji ostatniej. 

11. Napisz ciąg przemian, które należy przeprowadzid, aby z węgliku wapnia otrzymad etanian etylu. 

12. Napisz wzory półstrukturalne izomerów geometrycznych (cis-trans) dla związków o nazwach: 

a) 2,3-dichlorobut-2-en, 

b) 1,2-dibromocyklobutan. 

13. W celu przeprowadzenia nitrowania toluenu podziałano na związek mieszaniną nitrującą.   

a) Wyjaśnij rolę kwasu siarkowego (VI) w mieszaninie nitrującej, a następnie zapisz równanie reakcji 

tworzenia jonu o charakterze elektrofilowym. 

b) Napisz równanie nitrowania metylobenzenu, w wyniku których powstają: mononitropochodna, 

trinitropochodna. 

14. Reakcja addycji HCl do pent-1-enu może przebiegad z wytworzeniem dwóch izomerów, z których jeden 

powstaje w większej ilości. Napisz wzory i nazwy tych izomerów. 

15. Etanol i etanal mają zbliżone masy cząsteczkowe. Temperatura wrzenia etanolu wynosi 78oC, a temperatura 

wrzenia etanalu wynosi 21oC. Analizując budowę cząsteczek tych związków, wyjaśnij czym spowodowana jest 

różnica ich temperatur wrzenia. 

16. Napisz równania reakcji hydrolizy szczawianu etylu przebiegającej w środowisku kwasowym i zasadowym. 

17. Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych związków organicznych równania reakcji hydrolizy acetamidy 

(amid kwasu etanowego) zachodzące: 

a) W obecności kwasu siarkowego (VI), 

b) W obecności wodorotlenku sodu. 

18. Napisz równania reakcji przedstawione schematem: 

CH3 

       AlCl3, CH3Cl    A 

 

       Światło, Cl2   B 

 

       FeCl3, Cl2   C 

 

19. Napisz równia reakcji: 

a) Toluen + kwas azotowy V)  

b) Nitrobenzen + chlor (katalizator FeCl3) 

c) Chlorobenzen + kwas azotowy (V) 

d) Bromobenzen + brom (katalizator FeBr3) 

H2O CuO J2, NaOH 
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20. Napisz równanie reakcji kondensacji aldolowej zachodzącej pomiędzy dwiema cząsteczkami aldehydu 

propanowego w obecności zasady sodowej. Podaj nazwę tego produktu. 

21. Metan jest gazem, który nie rozpuszcza się w wodzie, metanol zaś jest cieczą mieszającą się z wodą 

w dowolnym stosunku objętościowym. 

a) Narysuj wzory elektronowe podanych związków, 

b) Wyjaśnij przyczyny różnic między tymi związkami wynikających ze stanu skupienia i z rozpuszczalności 

w wodzie. 

22. Zaprojektuj doświadczenie, którego celem jest odróżnienie kwasu mrówkowego od kwasu octowego. Spośród 

podanych odczynników wybierz te, które będą potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia: odczynnik 

Tollensa, odczynnik Trommera, stężony kwas siarkowy (VI), woda bromowa.  

a) Narysuj schemat doświadczenia, 

b) Zapisz obserwacje, 

c) Zapisz wniosek za pomocą równania reakcji. 

23. W trzech probówkach I, II, i III znajdowały się roztwory kwasów benzoesowego, mrówkowego i propanowego. 

Aby je odróżnid przeprowadzono doświadczenie i zapisano następujące obserwacje: 

a) Kwas z probówki I spowodował odbarwienie wody bromowej,  

b) Kwas z probówki II daje pozytywny wynik próby Tollensa, 

c) Kwas z probówki III ulega reakcji nitrowania. 

Określ jakie kwasy znajdują się w odpowiednich probówkach. Odpowiedzi uzasadnij odpowiednimi 

równaniami reakcji.  

24. Reakcja bromowania metanu jest przykładem substytucji rodnikowej. Przedstaw, posługując się wzorami 

elektronowymi mechanizm tej reakcji. 

25. (562) Mieszanina etenu i butenu ma gęstośd 1,25 razy większą od gęstości tlenu w tych samych warunkach 

ciśnienia i temperatury. Oblicz zawartośd procentową (procent objętościowy) etenu  mieszaninie. 

26. (655) Jakiej ilości karbidu zawierającego 10% zanieczyszczeo należy użyd, aby otrzymad 1m3 acetylenu 

(warunki normalne). 

27. (657) Wyjaśnij co jest przyczyną, że cząsteczka metanu CH4 ma kształt tetraedryczny, etenu C2H4 jest plaska 

a etynu C2H2 – liniowa.  

28. (606) Określ rzędowośd atomów węgla w 2,3,4-trimetyloheptanie. 

29.  (662) W cząsteczce acetylenu obydwa atomy węgla wykazują hybrydyzację sp a w cząsteczce etylenu 

obydwa atomy węgla wykazują hybrydyzację sp2. Przez jakie orbitale zostały utworzone wiązania 

w cząsteczce acetylenu i etylenu. 

30. (670) W wyniku całkowitego uwodornienia naftalenu można otrzymad węglowodór zwany dekaliną. Ile 

gramów dekaliny powstanie w reakcji uwodornienia naftalenu za pomocą 11,2dm3  wodoru jeśli wydajnośd 

reakcji wynosi 90% (warunki normalne). 

31.  (675) Węglowodór o wzorze sumarycznym C5H10 tworzy dwie pary izomerów geometrycznych (cis-trans). 

Narysuj ich wzory. 

32. (707) Do oznaczenia fenolu w ściekach stosuje się reakcję, w wyniku której powstaje 2,4,6 tribromofenol. 

Jeżeli z fenolem zawartym w 100cm3 ścieku przereagowało 0,24g bromu, to ile wynosi stężenie (mol/dm3)  

fenolu ? 

33. (715) Do przygotowania pewnego leku potrzebny był 10% roztwór alkoholu etylowego. W aptece znajdował 

się tylko 40% roztwór tego alkoholu. W jaki sposób należało sporządzid pożądany roztwór? 

34. (719) Jaki wzór posiadał alkohol, jeżeli przy całkowitym spaleniu 0,5 mola tego alkoholu otrzymano 1 mol 

CO2i 1,5 mola H2O. 

 

 

 


