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Zadanie 1. 
Niżej podanym wzorom kwasów karboksylowych przypisz odpowiednie nazwy zwyczajowe i systematyczne, Które 
z nich stanowią homologi, a które są izomerami? Dla izomerów należy określid rodzaj izomerii. 

 
Zadanie 2. 
a) Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej (skróconej) równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych: 

1) stearynian sodu + wodorowęglan wapnia 
2) kwas octowy + wodorotlenek baru 
3) octan wapnia + węglan potasu 
4) palmitynian potasu + wodorowęglan magnezu 
5) kwas mrówkowy + wodorowęglan sodu 
6) octan ołowiu + jodek potasu 
7) kwas octowy + magnez 
8) szczawian sodu + azotan wapnia 

b) Podczas reakcji 9,2g pewnego kwasu monokarboksylowego z cynkiem wydzieliło się 2,24 dm3 wodoru (warunki 
normalne). Podaj wzór tego kwasu. 
Zadanie 3. 
a) Temperatura wrzenia etanolu wynosi 78oC, a temperatura wrzenia kwasu etanowego, który zawiera taką samą 

liczbę atomów węgla w cząsteczce, wynosi 118oC. Jak wytłumaczysz tę różnicę? Oba związki doskonale 
rozpuszczają się w wodzie. Podaj przyczynę. 

b) Jakiej objętości wody należy użyd w celu rozcieoczenia 300g 10% kwasu octowego do roztworu 3%? 
Zadanie 4.  
a) W jakiej kolejności zastosowad: FeCl2(aq), odczynnik Tollensa, lakmus, KMnO4(aq), Br2(aq), aby doświadczalnie 

odróżnid: HCOOH, C6H5OH, CH3CH2COOH, CH3CHO, CH2=CHCOOH. Czy wszystkie podane odczynniki muszą byd 
wykorzystane? Zapisz obserwacje. 

b) Oblicz masę kwasu mrówkowego, który przereagował z magnezem, jeśli podczas tej reakcji wydzieliło się 4,2dm3 
wodoru (warunki normalne). 

c) Zając stała dysocjacji kwasu mrówkowego Ka= 1,8 * 10-4, oblicz jaki jest stopieo dysocjacji tego kwasu 
w roztworze o stężeniu 0,5 mol/dm3. 

Zadanie 5.  
a) Wychodząc z węgliku wapnia i dowolnych odczynników nieorganicznych otrzymano: 

1) octan sodu, który następnie przeprowadzono w metan, 
2) octan wapnia, z którego otrzymano propanon. Napisz równania kolejnych reakcji 

b) W oddzielnych naczyniach rozpuszczono w wodzie równomolowe ilości: 1) CH3COONa i 2) CH3COONH4. Podaj pH 
otrzymanych roztworów. W którym przypadku nastąpiła zmiana odczynu? Odpowiedź należy uzasadnid 
równaniami reakcji (dla CH3COOH – Ka = 1,8 * 10-5; NH3*H2O – Ka = 1,8 * 10-5) 

c) Jaki jest wzór hydratu octanu sodu, jeśli wiadomo, że zawiera 16,92% wag sodu? 
Zadanie 6.  
Jednym z najpopularniejszych kwasów monokarboksylowych jest kwas etanowy (kwas octowy). 
a) Ile gramów kwasu octowego można otrzymad z 10dm3 etenu (war. norm.) przy założeniu 100%-owej wydajności 

procesu. 
b) Ile gramów i ile moli kwasu octowego można otrzymad z 210g karbidu zawierającego 12% zanieczyszczeo, jeśli 

kolejne etapy procesu przebiegają z wydajnością 90%, 85%, 75%? 
c) Oblicz pH kwasu octowego o stężeniu 1 mol/dm3 Ka = 1,8 * 10-5. 
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d) Ile dm3 (warunki standardowe) i ile gramów wodoru powstanie podczas reakcji nadmiaru kwasu octowego 

z 5g cynku? 
Zadanie 7.  
Z propenu otrzymano kwas propenowy (kwas akrylowy) zgodnie z niżej podanym schematem: 
 

1) napisz równania reakcji i nazwij związki A i B. 
2) zaproponuj, w jaki sposób potwierdzid obecnośd grupy COOH w cząsteczce i wiązania podwójnego. 

Zadanie 8.  
Napisz równania reakcji do niżej przedstawionego schematu. Podaj nazwy związków A, B, C, D. 

 
Zadanie 9.  
Oblicz objętośd (war.norm.) wodoru, który zostanie zużyty podczas uwodornienia 0,1 mola kwasu: 1) oleinowego, 2) 
linolowego, 3) linolenowego. Napisz równania reakcji. Podaj nazwy produktów. 
Zadanie 10.  
W niżej podanych kwasach karboksylowych, określ stan hybrydyzacji przypisywany wszystkim atomom węgla oraz 
podaj liczbę wiązao σ i π w każdej cząsteczce. 
 1) kwas benzenokarboksylowy (kwas benzoesowy), 
 2) kwas propenowy (kwas akrylowy), 
 3) kwas cykloheksanokarboksylowy, 
 4) kwas etanowy (kwas octowy), 
 5) kwas fenyloetanokarboksylowy (kwas fenylooctowy)  
Zadanie 11.  
a) Poddano elektrolizie wodne roztwory następujących soli: 1) CH3COONa, 2) Na2CO3. Jakie produkty elektrodowe 

otrzymano w przypadku jednej i drugiej soli. Napisz odpowiednie równania reakcji. 
b) Oblicz jaka objętośd gazów wydzieli się w I i II elektrolizerze (połączone szeregowo) w wyniku przepływu ładunku 

równego 3 F. 
Zadanie 12.  
Palmitynian sodu jest, obok stearynianu sodu, jednym z podstawowych składników mydeł toaletowych. 
a) Wiedząc, że jest związkiem rozpuszczalnym w H2O, podaj odczyn jego wodnego roztworu i uzasadnij 

odpowiednim równaniem reakcji w skróconej formie jonowej. 
b) Jak można nazwad wodny roztwór palmitynianu sodu ze względu na wielkośd cząsteczek substancji 

rozpuszczonej? 
c) Jak i dlaczego palmitynian sodu wpływa na napięcie powierzchniowe wody i do czego to zjawisko jest 

wykorzystywane? 
d) Dlaczego olej dodany do roztworu palmitynianu sodu nie wypływa na powierzchnię roztworu? 
e) Jakie zmiany chemiczne zachodzą w roztworze azotanu (V) wapnia po dodaniu roztworu palmitynianu sodu? 

Napisz równanie reakcji. Jakie jest praktyczne zastosowanie tego procesu. 
Zadanie 13.  
W 4 naczyniach znajdują się próbki kwasów: stearynowego, szczawiowego, benzoesowego i salicylowego (o-
hydroksybenzoesowego). Zaproponuj w jaki sposób można doświadczalnie rozróżnid te kwasy mając do dyspozycji: 
KMnO4(aq), NaOH(aq) , stężony H2SO4, FeCl3(aq), H2O, ogrzewanie. Zapisz obserwacje. Napisz odpowiednie równania 
reakcji. 
Zadanie 14.  
Z węgliku wapnia i odpowiednich związków nieorganicznych należy otrzymad jako główny produkt reakcji:  a) kwas 
m-nitrobenzoesowy, b) kwas o-nitrobenzoesowy. Napisz równania reakcji, nazwij kolejne procesy. 
Zadanie 15.  
W wyniku hydrolizy estru o wzorze sumarycznym C4H8O2 otrzymano 2 produkty o ciekłym stanie skupienia: X i Y. 
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Związek X charakteryzuje się ostrym zapachem, jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i jego wodny roztwór barwi 
lakmus na czerwono. Z metalami aktywnymi reaguje z wydzieleniem wodoru, w próbie Tollensa wykazuje pozytywny 
wynik. W wyniku ogrzewania X z bezwodnym etanolem (środowisko kwaśne) otrzymuje się produkt o woni rumu. 
Drugi produkt hydrolizy, Y, poddano utlenieniu. Otrzymany w wyniku tej reakcji związek karbonylowy wykazuje 
wykazuje negatywny wynik próby Tollensa. 
Podaj wzór i nazwę związku X i związku Y, wyjściowego estru i związku o woni rumu. 
Zadanie 16.  
W celu całkowitego zobojętnienia do 200cm3 wodnego roztworu kwasu winowego dodano 60cm3 NaOH(aq) 
o stężeniu 2mol/dm3. Oblicz stężenie molowe kwasu winowego (2,3-dihydroksybutano-1,4-diowego). 
Zadanie 17.  
a) Z etenu i dowolnych odczynników nieorganicznych otrzymano kwas szczawiowy (etanodiowy). Napisz równania 

reakcji , podaj nazwy wszystkich związków organicznych.  
b) Kwas szczawiowy krystalizuje w postaci hydratu zawierającego 28,57% wody. Ile cząsteczek wody krystalizacyjnej 

znajduje się w: 1) każdej cząsteczce hydratu tego kwasu, 2) jednym molu tego hydratu, 
c) Ile gramów tego kwasu (hydratu) należy odważyd, aby sporządzid 200g 5%-owego roztworu? 
d) Jakie jest stężenie procentowe roztworu nasyconego, jeśli wiadomo, że rozpuszczalnośd tego hydratu w temp. 

200C wynosi 9,25g/100g H2O. 
e) Ile moli KMnO4 zużyto w reakcji ze 120g kwasu szczawiowego, zawierającego 10% zanieczyszczeo 

(nieredukcyjnych)? 
 


