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1. Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy związków z jakich można otrzymad w bezpośredniej syntezie 

ester o wzorze CH(CH3)2COOCH3. 

2. Kondensacja aldolowa jest jedną z metod prowadzących do wydłużenia szkieletu węglowego cząsteczki. 

a) Napisz równanie reakcji kondensacji aldolowej, zachodzącej pod wpływem katalitycznej ilości zasady 

sodowej, pomiędzy dwoma cząsteczkami etanalu, 

b) Podaj nazwę systematyczną produktu tej reakcji. 

3. Napisz wzory cząsteczek powstałych w wyniku kondensacji: 

a) Kwasu 4-hydroksybutanowego, 

b) Kwasu 5-aminopentanowego. 

4. Zaprojektuj doświadczenie, którego celem jest odróżnienie skrobi od białka. 

a) Spośród podanych odczynników wybierz ten, za pomocą którego dokonasz identyfikacji: woda bromowa, 

roztwór jodu w jodku potasu, świeżo strącony Cu(OH)2. 

b) Przedstaw schematycznie przebieg doświadczenia, 

c) Napisz przewidywane obserwacje. 

5. Walina (kwas 2-amino-3-metylobutanowy) jest aminokwasem wchodzącym w skład wielu białek 

i uczestniczącym w biosyntezie cukrów, a także innych aminokwasów. Napisz wzory jonów powstałych 

w roztworach wodnych aminokwasu po dodaniu do nich: 

a) roztworu kwasu, 

b) roztworu zasady. 

6. Posługując się wzorami półstrukturalnymi związków organicznych, napisz równania reakcji przedstawione 

za pomocą schematu: 

A  CH2NH2COOH ------ kwas 2-aminopropanowy ---------- HCl  B 

     NaOH 

      B 

7. Skręcalnośd wodnego roztworu sacharozy wynosi +66,5o, zaś po podgrzaniu roztworu cukru z roztworem HCl 

kąt skręcania ulega zmianie i ma przeciwny znak skręcalności niż wyjściowy roztwór sacharozy. 

a) Napisz równanie reakcji hydrolizy sacharozy, posługując się wzorami strukturalnymi Hawortha, 

b) Wyjaśnij, dlaczego hydroliza sacharozy nosi nazwę inwersji. 

8. Napisz wzory półstrukturalne aminokwasów, z których otrzymano tripeptyd: 

      O        O 

    H2N – CH – C – NH – CH2 – C – NH – CH – COOH 

                CH2            CH3 

                SH 

9. Zaproponuj przeprowadzenie doświadczenia wskazującego, że wysolenie białka za pomocą chlorku sodu jest 

procesem odwracalnym. 

a) Narysuj projektowany przebieg doświadczenia, 

b) Napisz przewidywane obserwacje, 

c) Napisz wniosek. 

10. Kwas salicylowy tworzy w reakcji z wodorotlenkiem sodu dwa rodzaje soli. Napisz równania reakcji. 

11. Alanina i glicyna mogą łączyd się ze sobą tworzą dwa dipeptydy. Napisz wzory półstrukturalne obu 

dipeptydów. 

12. Napisz równanie dekarboksylacji kwasu salicylowego. 
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13. Napisz równanie reakcji uwodornienia propionianu fenylu. Napisz wzory estrów, z których w wyniku 

uwodornienia mogą powstad alkohol benzylowy i metanol. 

14. Narysuj wzór Fischera cząsteczki kwasu mlekowego i wyjaśnij, dlaczego związek jest czynny optycznie. 

15. Zaproponuj przeprowadzenie doświadczenia w celu odróżnienia glukozy od fruktozy. Podaj przewidywane 

obserwacje, zapisz wnioski. 

16. Punkt izoelektryczny to pH, w którym w roztworze jest największe stężenie jonu obojnaczego. Punkt 

izoelektryczny cysteiny o wzorze HSCH2CH(NH2)COOH wynosi 5,02. Napisz wzór podstrukturalny jonu, 

w którego postaci występuje cysteina rozpuszczona w roztworze kwasu solnego o pH=4,5. 

17. Napisz trzy izomery (dwa enancjomery i odmiana mezo)  kwasu winowego. 

18. Pochodne kwasu octowego : chlorek acetylu CH3COCl i acetamid CH3CONH2, łatwo ulegają reakcji hydrolizy 

z wytworzeniem tegoż kwasu.  

a) Napisz równania hydrolizy tych pochodnych kwasu octowego, 

b) Wyjaśnij dobrą rozpuszczalnośd związków w wodzie. 

19. Napisz równanie reakcji otrzymywania biuretu. Zapisz jakie zmiany można zaobserwowad podczas próby 

biuretowej. 

20. Aspartam, stosowany jako składnik słodzików, jest estrem metylowym dipeptydu o wzorze: 

 

      O    O 

              HOOC – CH2  – CH – C – NH – CH – C – O– CH3 

               NH2         CH2
 

 

 

 

 

a) Napisz wzory związków powstających podczas hydrolizy aspartamu, 

b) Napisz jakie zmiany zaobserwujesz podczas próby ksantoproteinowej. 

21. Oblicz stężenie procentowe cukru prostego powstałego w wyniku hydrolizy 30 gramów maltozy po jej 

rozpuszczeniu w 200g wody. 

 

 


