
Matura – przykładowe zadania z działu:   Związki karbonylowe 

_______________________________________________________________________________________ 
Zadanie 1. 
21,33g pewnego alkanolu poddano łagodnego utlenieniu. Produkt utlenienia w całości rozpuszczono w 46,67cm3 

wody, otrzymując 30% (wag.) roztwór. 
a) Oblicz wzór sumaryczny substratu i produktu organicznego, podaj wzory półstrukturalne (grupowe) i nazwy. 

b) Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu wiedząc, że d=1,092g/cm3. 

c) Podaj reakcje charakterystyczne produktu. 
Zadanie 2. 

Do dwóch naczyń (1, 2) zawierających po 5cm3 roztworu K2Cr2O7, o tym samym stężeniu, zakwaszonego kwasu 
siarkowym (VI) dodano próbki dwóch ciekłych bezbarwnych związków organicznych o objętości 2cm3. 

naczynie 1. – zw. org. A     naczynie 2. – zw. org. B 

W obu naczyniach zaszły reakcje chemiczne; otrzymano odpowiednio związki X i Y. Oba produkty poddano próbie 
Tollensa uzyskując dodatni wynik tylko dla substancji Y. Produktem organicznym tej reakcji jest substancja C, która po 

dodaniu kwasu solnego przekształca się w substancję Z o zapachu zjełczałego masła. Wyjściowe substraty A i B są 
względem siebie izomerami o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych. 

a) Podaj kolejne opisane obserwacje oraz wynikające z nich wnioski. 
b) Ustal wzory półstrukturalne (grupowe) związków A, B, C, X, Y, Z i podaj nazwy systematyczne. 

c) Napisz równania kolejnych reakcji. 

d) Jakie obserwowano typy reakcji. Jaką rolę pełniły w nich użyte substraty? 
Zadanie 3. 

33,26g octanu wapnia zawierającego 5% wag. zanieczyszczeń nieorganicznych poddano prażeniu. Otrzymany produkt 
organiczny uwodorniono w obecności katalizatora. Oba etapy zachodziły z wydajnością 100%. 

a) Napisz równania obu procesów i podaj nazwy związków organicznych. 

b) Oblicz w gramach masę produktu otrzymanego w II etapie reakcji. 
c) Oblicz objętość (w dm3) zużytego wodoru (T=273K, p=1013hPa). 

Zadanie 4. 
Aldehydy i ketony można otrzymać w wyniku reakcji utlenienia wicynalnych dioli za pomocą kwasu jodowego (VII) – 

HIO4. Kwas jodowy (VII) utlenia te atomy (niszcząc wiązania C-C) do grup: aldehydowej lub ketonowej, co prowadzi 
do utworzenia dwóch produktów o krótszych łańcuchach węglowych. 

W uproszczeniu proces ten można przedstawić schematem: 

       R2   R3   R2   R3 
 

R1 – C – C – R4        C = O     +    O = C 
 

       OH OH   R1   R4 

 
1. Uzupełnij tabelkę wpisując wzory półstrukturalne (grupowe) zw. org. Podaj ich nazwy. 

Substrat Produkt A Produkt B 
a) (OH)CH2 – CH2OH   

b) H3C – CH(OH) – CH(OH) – CH2 – CH3    

c)  H3C – CO – CH3 H3C – CO – CH3 

d)  CH3 - CHO CH3 - CHO 

e)  H3C – CH2 – CO – CH2CH3 H3C – CO – CH3 

2. Określ rzędowość grupy OH w diolu, jeżeli produktem jej utlenienia są: 
a) metanal,  b) homologi metanalu,  c) keton. 

Zadanie 5. 

Mając do dyspozycji sód metaliczny oraz roztwory CaCl2(aq), NaOH(aq), FeCl3(aq) należy zidentyfikować formalinę, 
etano-1,2-diol, propan, propan-1-ol, fenol(aq). Napisz równania proponowanych reakcji (w jednym przypadku będzie 

można podać tylko barwę i typ tworzącego się produktu). 
Zadanie 6. 

Który z podanych związków można utlenić do jednego kwasu monokarboksylowego (jedno-karboksylowego) 

używając: 
a) [Ag(NH3)2]OH(aq)      b) KMnO4(aq) 

 
 

+HIO4 
-------- 
-HIO3 



Zadanie 7. 

52,7g wodnego roztworu substancji A o stęż. 21,26% wag. poddano działaniu nadmiaru odczynnika Tollensa. Po 
całkowitym zakończeniu reakcji otrzymano 43,2g srebra oraz związek organiczny B. Związek B odbarwia wodę 

bromową.  
a) Wyprowadź wzór sumaryczny związku A, narysuj jego wzór półstrukturalny. 

b) Oblicz rozpuszczalność w wodzie związku A wiedząc, że dane liczbowe dotyczą t=200C. 

c) Przedstaw równaniami chemicznymi przemiany opisane w treści zadania, podaj nazwy związków chemicznych. 
d) Związek A jest substancją toksyczną, powstaje podczas intensywnego ogrzewania gliceryny. Napisz równanie 

zachodzącej reakcji chemicznej. 
e) Czy związki A i B mają wspólne właściwości? Jeżeli tak, to jakie? 

Zadanie 8. 
Jaką ilość kilogramów: 

a) Czystego węgliku wapnia; 

b) Karbidu zawierającego 10% zanieczyszczeń nieorganicznych należy użyć w celu otrzymania 600kg  80% wag 
roztworu kwasu octowego (etanowego). Kolejne etapy procesu zachodzą z wydajnością: 

W1=90%, W2= 60%, W3 = 80%. 
c) Napisz równania kolejnych procesów prowadzonych w warunkach przemysłowych, podaj warunki reakcji i 

nazwy związków organicznych. 

Zadanie 10. 
Napisz równania reakcji, podaj nazwy produktów organicznych oraz uzupełnij warunki prowadzenia reakcji: 

a) etyn + H2O 
b) etanal + KMnO4 + H2SO4 

c) metanal + H2O 
d) etanal + NH3 

e) cykloheksylokarboaldehyd + H2 

f) CH3CH2CHO + HCN 
g) propanon + metanol 

h) acetofenon (keton fenylowo-metylowy) + H2  (dwa etapy) 
i) aldehyd benzoesowy + Cu(OH)2 
j) CH3 – CH2 – CHO + Br2  (H

+) 

k) Aldehyd benzoesowy + [Ag(NH3)2]OH(aq) 

l) H3C – CH2 C(O) – CH3 + H2 
Zadanie 11. 

Napisz równania reakcji  i podaj warunki do podanego schematu.  
benzen  fenylometan (2-chlorofenylo)-metan  dichloro-(2-chlorofenylo)-metan  2-chlorobenzenokarboaldehyd 

Zadanie 12. 

Jakim przemianom chemicznym należy poddać węglik wapnia, aby otrzymać: 
1) etanal, 2) kwas etanowy, 3) propanon, 4) aldehyd benzoesowy. 

Do procesów można stosować dowolne substancje nieorganiczne. Napisz równania kolejnych reakcji, podaj warunki 

reakcji oraz nazwy systematyczne produktów organicznych. 
Zadanie 13. 

Do pewnej ilości bezwodnego etanolu wprowadzono magnez i lekko ogrzano. Cała ilość etanolu przereagowała. 
Otrzymano 4,48dm3 bezbarwnego, palnego gazu. 

Dokładnie taką samą ilość bezwodnego etanolu zużyto w reakcji z roztworem dwuchromianu potasu o stężeniu 0,5 

mol/dm3, zakwaszonego rozcieńczonym kwasem siarkowym (VI). 
a) Podaj wszystkie obserwacje w obu opisanych procesach i wyciągnij wnioski. 

b) Napisz równania reakcji, podaj nazwy związków organicznych. 
c) Oblicz, jaką zużyto objętość roztworu utleniacza, jeżeli produktem reakcji był aldehyd i proces zachodził 

z wydajnością 100%. 
Zadanie 14. 

Przedstaw równaniami podany cykl przemian z uwzględnieniem warunków reakcji: 

 
Zadanie 15. 

Zaproponuj doświadczenia pozwalające na odróżnienie podanych niżej związków. Podaj spostrzeżenia: 
a) butanal, but 2-enal, benzenokarboaldehyd i 3-fenyloprop-2-enalu 

b) butan-2-on i pentan-3-onu 
c) propan-1-ol, propan-1,2,3-triol, propanal i propanonu. 



Zadanie 16. 

W wyniku próby Trommera otrzymano 17,6g kwasu monokarboksylowego. Do zobojętnienia otrzymanej ilości kwasu 
zużyto 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 2mol/dm3. Wyprowadź wzór sumaryczny substratu organicznego użytego 

w procesie Trommera. Napisz wzory półstrukturalne izomerów i podaj nazwy. Czy wszystkie izomery ulegają próbie 
Trommera? Wskaż, które je wykazują. 

 


