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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Przyporządkuj nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru.

1. –OH A. aminowa

2. –COOH B. hydroksylowa

3. –COO– C. karboksylowa

D. estrowa

Wskaż wzór sumaryczny kwasu, który jest pochodną propanu.

A. C3H7COOH       B. C4H8O2        C. C2H5COOH           D. C2H4O2

Oceń prawdziwość zdań dotyczących glicerolu. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Jest alkoholem monohydroksylowym. P F

2. Ma trzy grupy hydroksylowe. P F

3. Jest cieczą o żółtej barwie. P F

4. Trudno rozpuszcza się w wodzie. P F

Zawarty w jadzie mrówek kwas mrówkowy powoduje swędzenie skóry. Zaznacz wzór
sumaryczny kwasu mrówkowego. 
A. HCOOH         B. C2H5COOH         C. CH3COOH         D. C3H7COOH

Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który nie reaguje z tlenkami
metali. 
A. C3H7COOH          B. C8H17COOH          C. C15H31COOH          D. CH3COOH

Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od
kwasu palmitynowego. 
A. H2SO4                  B. KMnO4                   C. Ca(OH)2                    D. CH4

Przyporządkuj równania do podanych reakcji chemicznych.

1. dysocjacja jonowa
2. otrzymywanie mydła
3. otrzymywanie mrówczanu

sodu

A. HCOOH  HCOO– + H+

B. 2 HCOOH + Na2O → 2 HCOONa + H2O
C. 2 CH3COOH + 2 Na → 2 CH3COONa + H2↑
D. C15H31COOH + KOH → C15H31COOK + H2O

⇄

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

1. Aminy są pochodnymi węglowodorów. P F

2. Aminy są pochodnymi amoniaku. P F

Napisz wzór sumaryczny oraz nazwę systematyczną alkoholu zawierającego w
cząsteczce jedną grupę hydroksylową oraz cztery atomy węgla.
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Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.

a) reakcja kwasu octowego z sodem         b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Peptydy to 
A. produkty reakcji estryfikacji.
B. związki chemiczne zbudowane z dużej liczby fragmentów aminokwasowych.
C. produkty reakcji kondensacji aminokwasów.
D. związki organiczne, które są pochodnymi kwasów i alkoholi.

Napisz wzor strukturalny;

a. etanolu

b. gliceryny

c .metanianu propylu

Napisz reakcję:

a. spalania całkowitego etanolu

b. otrzymywania mydła sodowego

c. fermentacji alkoholowej

d. estryfikacji, w ktorej powstaje etanian butylu


