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Grupa C 

 

Pochodne węglowodorów 

 

1. Zaznacz pochodne węglowodorów. Wpisz znak X. 1 p.  

alkohole  alkeny kwasy karboksylowe  aminy  estry 

 

2. Podkreśl nazwę związku chemicznego, który nie jest pochodną etanu. 1 p. 

A. alkohol etylowy  B. kwas octowy C. etanodiol D. glicerol  

3. Wpisz znak X przy wzorze sumarycznym kwasu karboksylowego, który jest pochodną propanu. 1 p. 

 C3H7COOH  C4H8O2 C2H5COOH C2H4O2 

4. Pochodne węglowodorów, podobnie jak węglowodory, tworzą szeregi homologiczne. Wpisz znak X przy związkach 

chemicznych należących do tego samego szeregu homologicznego. 1 p. 

Szereg homologiczny 

alkoholi kwasów karboksylowych 

CH3OH  

CH3COOH 

C2H5OH 

C2H5COOH 

C2H4(OH)2 

CH3OH  

CH3COOH 

C2H5OH 

C2H5COOH 

C2H4(OH)2 

5. Podkreśl uzupełnienia wybrane spośród A–H, tak aby wyrażenia zawierały prawdziwe informacje. 1 p. 

Glicerol jest pochodną A / B.   Glicerol E / F reakcji spalania. 

Glicerol C / D w wodzie.   Glicerol jest zaliczany do alkoholi G / H. 

A. propanu   C. rozpuszcza się   E. ulega   G. jednowodorotlenowych 

B. propenu  D. nie rozpuszcza się  F. nie ulega  H. wielowodorotlenowych 

6. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wpisz znak X. 1 p. 

Wodny roztwór etanolu ma odczyn obojętny.     PRAWDA FAŁSZ 

Alkohole ulegają dysocjacji jonowej.      PRAWDA FAŁSZ 

7. Uzupełnij tabelę, korzystając z podanych wzorów związków chemicznych. 1 p. 

 CO  H2  CH3OH  H2O  C2H4  CO2  C2H5OH  C6H12O6 

Reakcja fermentacji alkoholowej 

substraty produkty 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

8. Podkreśl właściwość, która nie dotyczy kwasu palmitynowego. 1 p. 

A. Jest substancją stałą. 

B. Barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na czerwono. 

C. Nie ulega dysocjacji jonowej. 

D. Nie rozpuszcza się w wodzie. 
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9. Wpisz znak X obok pierwiastków oznaczonych literami A–D, tak aby utworzyły wiązanie peptydowe. 1 p. 

 

A. H C N O 

B. H C N O 

C. H C N O 

D. H C N O 

10. Zaznacz odpowiedź, w której prawidłowo przyporządkowano grupy funkcyjne do nazw związków chemicznych.  1 p. 

Odpowiedź Metanol Kwas etanowy Octan propylu 

A grupa hydroksylowa grupa estrowa grupa karboksylowa 

B grupa estrowa grupa hydroksylowa grupa karboksylowa 

C grupa estrowa grupa karboksylowa grupa hydroksylowa 

D grupa hydroksylowa grupa karboksylowa grupa estrowa 

11. Zapisz równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej. 2 p. 

A. reakcja kwasu octowego z sodem 

______________________________________________________________________________________________ 

B. reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym 

______________________________________________________________________________________________ 

12. Zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji zobojętniania, której produktem jest octan potasu. 2 p. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

13. Uzupełnij równania reakcji spalania całkowitego pochodnych węglowodorów. 2 p. 

A. _____________ + 5 O2 → 4 CO2 + 4 H2O 

B. ___ C2H5COOH + _______ → ___ CO2 + ___ H2O 

14. Zaprojektuj doświadczenie, za którego pomocą sprawdzisz, czy kwas stearynowy jest związkiem nasyconym. Narysuj 

schemat, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.  3 p. 

Obserwacje:________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Wniosek:___________________________________________________________________________________________ 

15. Oblicz, ile gramów wody należy dolać do 150 g 10-procentowego octu, by otrzymać roztwór o stężeniu 4%. 3 p. 

                                   

                                   

                                   

 

 

                                  

                                   

Odpowiedź: ___________________________________________________________________________________________ 

*16. Zapisz wzory półstrukturalne i nazwy zwyczajowe wszystkich estrów o wzorze sumarycznym C5H10O2. 

.  


