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Zadanie 38. 
Tworzywa sztuczne są rzadko czystymi polimerami, najczęściej przed uformowaniem w gotowy 
wyrób dodaje się różne domieszki poprawiające jego właściwości użytkowe i przetwórcze.   
 
Domieszki dodawane do polimeru  Modyfikują właściwości tworzyw 
1. barwniki A. poprawiają elastyczność tworzywa 
2. wypełniacze B. zwiększają odporność tworzywa na światło słoneczne 
3. plastyfikatory C. nadające barwę 
4. stabilizatory D. nadają wytrzymałość mechaniczną 
Przyporządkowanie: ………………………………………………………………………………. 
 
Zadanie 39. 
Zaznacz odpowiedzi charakteryzujące tworzywa sztuczne. 
 A. duża masa  
 B. twardość 
 C. dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne  
 D. wytrzymałość na zgniatanie 
 E. odporność chemiczna  
 F. brak odporności na podwyższoną temperaturę  
 

3.2. Alkiny 
 
Informacja do zadań 1.-2. 
 Dane są węglowodory (A-G) o następujących wzorach półstrukturalnych:   

      
 
                                                                                                                           

 
  

          A         B          C            D 
 

  
             

              E                   F                G 
 
Zadanie 1. 
Podaj: 
a) nazwy związków: A. ………………………. B. ……………………… C. ………………………... 
D. ..………………………………………….… E.  ……………………………………………….….. 
F. …………………………………………..…. G. …………………………………………………… 
b) co różnicuje podane związki: 
………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………..………………………………………………………… 
 
Zadanie 2. 
Napisz: 
a) które z podanych związków (A-G) są homologami: …………………………………………….…. 
b) które z podanych związków (A-G) są izomerami: …………………………...…………………….. 
c) nazwy systematyczne izomerów: ……………………………………………………………..…….. 
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        ..…………………………………………………….………………………….…….………….… 
 
Zadanie 18.  
W reakcji chlorowania alkanu uzyskano dichloropochodną o masie molowej 141 g·mol-1. Ustal wzór 
chlorowanego alkanu. Napisz równanie reakcji stosując wzory sumaryczne. Zaznacz warunki reakcji. 
……………………………………………………………………….……………………………….… 
Określ typ reakcji: ……………………     mechanizm reakcji: …….……………………………….... 
 
Zadanie 19. 
Wpisz w odpowiednie pola tabeli literę P, gdy zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy jest fałszywe. 

 P/F 
1 Fluorowcopochodne węglowodorów tworzą z cząsteczkami wody wiązania wodorowe.  
2 Fluorowcopochodne posiadają budowę polarną, ale nie rozpuszczają się w wodzie.  
3 W reakcji eliminacji najłatwiej oderwać fluorowiec z węgla znajdującego się przy węglu trzeciorzę-

dowym, a najtrudniej od atomu węgla położonego przy węglu pierwszorzędowym. 
 

4 W czasie reakcji fluorowcowania alkanów powstaje wyłącznie mieszanina fluorowcopochodnych.   
5 Wzorem ogólnym monofluorowcopochodnych alkanów jest CnH2n+1X.   
6 Fluorowcopochodne alkanów powstają w reakcji substytucji w obecności światła, a fluorowcopo-

chodne alkenów powstają w reakcji addycji. 
 

 
Informacja do zadań 20.-21. 
W cząsteczce izopentanu występują cztery nierównocenne względem siebie grupy atomów wodoru. 
Szybkość podstawiania atomów wodoru związanych z atomami węgla o różnej rzędowości jest  
różna. Największa jest szybkość podstawienia fluorowcem atomu wodoru związanego z trzeciorzę-
dowym, atomem węgla. 
 
*Zadanie 20. 
Napisz nazwy systematyczne monochloropochodnych bromowania izopentanu. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Zadanie 21. 
Na podstawie podanej informacji można wnioskować, że różna jest stabilność rodników. Znakiem 
nierówności zaznacz, jak rośnie stabilność podanych rodników.  

   
*Zadanie 22.  
Napisz wzory wszystkich węglowodorów, które powstają w reakcji Würtza z mieszaniny równomo-
lowej następujących substratów:  
                                 CH3Cl              C2H5Cl           C6H5Cl   
Przyjmij, że wydajność reakcji wynosi 100%, a prawdopodobieństwo utworzenia każdego z produk-
tów jest takie samo. W tabeli umieść wzory produktów reakcji.  

Oznaczenie 
związku Produkt reakcji Oznaczenie 

związku Produkt reakcji 

A  D  

B  E  

C  F  

Określ stosunek molowy związków, które powstają w tej reakcji. 
A : D: B : E : C : F =  ……..…………………………………………………………………………… 
 

5. Fluorowcopochodne węglowodorów   
 

53  www.matchemg.pl 

Informacja do zadań 23.-24.  
Mechanizm tworzenia fluorowcopochodnych węglowodorów aromatycznych jest inny niż  
w przypadku alkanów i aromatów z łańcuchem bocznym. W trakcie przebiegu reakcji chemicznych 
wiązania w cząsteczce fluorowca rozpadają się. Gdy wiążąca para elektronowa pozostaje przy  
jednym z dwóch atomów, a w wyniku tego procesu powstają dwa naładowane fragmenty (jony)  
rozpad określa się jako heterolityczny. W procesie tworzenia czynnika elektrofilowego uczestniczy 
katalizator przykładowo FeCl3, a proces podstawienia wodoru fluorowcem nosi nazwę substytucji 
elektrofilowej. 
                                                    A : A   A+ + A- 

Według. K-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii. Warszawa 2007 

 
Zadanie 23. 
Zastanawiano się nad mechanizmem reakcji benzenu z bromem.  
a) Podaj warunki reakcji: ………………….………………………………………………………...… 
b) Podaj przykład reakcji: 

- w której zachodzi rozpad heterolityczny bromu: …………………………………………..….… 
       - w której uczestniczy wytworzony czynnik elektrofilowy.  
 ……………………………………………...…………………………………………………..…..….. 
c) Określ typ i mechanizm reakcji:  ……………...…………………………………………………….. 
 
Zadanie 24 
Dwie grupy uczniów przeprowadziły reakcje metylobenzenu z chlorem, wykonując dwie próby  
w różnych warunkach reakcji przedstawionych na rycinie: 
 

                              
 
Wilgotne papierki uniwersalne umieszczone nad probówkami zabarwiły się na czerwono, a żółtozie-
lony gaz zniknął. 
a) Zobrazuj w dwóch etapach przebieg reakcji metylobenzenu z chlorem w obecności światła. Napisz  
    nazwę systematyczną uzyskanego związku organicznego. 

………………………………………………………….………………………………………..…. 

………………………………………………………….………………………………………..…. 

b) Napisz równanie reakcji metylobenzenu z chlorem w obecności katalizatora. Podaj nazwy  

      systematyczne organicznych produktów reakcji. 

       …………………………………………………….………………………………………..…...…. 

……………………………………………………………………………………………………… 
c) Określ typ reakcji z uwzględnieniem mechanizmu:  

1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …..……………………….……………………………………………..………………….…… 
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Zadanie 2. 
Przyjmuje się, że picie herbaty wpływa pozytywnie na organizm. Obecnie wiadomo, że mocne  
napary herbaty wykazują działanie szkodliwe. Przeanalizuj podane poniżej informacje i zaznacz  
odpowiedzi, które wskazują na niekorzystne działanie mocnych naparów herbaty na organizm  
ludzki. 
 A. Reguluje procesy trawienne i obniża poziom cholesterolu we krwi.  
 B. Herbaty fermentowane zawierają fluor i glin, a związki tych pierwiastków są szkodliwe i mogą  
         być przyczyną chorób nowotworowych. 
 C. Korzystnie wpływa na układ nerwowy, oddechowy. 
 D. U niektórych osób zawarta w herbacie kofeina powoduje uzależnienie fizyczne, osłabia  
         pamięć, zwiększa uczucie niepokoju i lęku. 
 E. Działa moczopędnie, oczyszcza organizm z substancji szkodliwych.   
 F. Obecność garbników ogranicza wchłanianie Ca, Mg, Fe, Zn, Cu i innych biopierwiastków oraz  
         niszczy witaminę B1.  
 G. Działa przeciwutleniająco, a obecne polifenole ograniczają wchłanianie metali (Pb, Hg, Cd). 
 H. Szczawiany zawarte w herbacie mogą przy większym spożyciu prowadzić do uszkodzenia  
           nerek. 
 
Zadanie 3. 
Mleko krowie jest napojem o walorach odżywczych zawierającym substancje niezbędne do życia 
 i rozwoju organizmu.  
Wpisz w odpowiednie pola tabeli literę P, gdy zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy jest fałszywe. 
 P/F 
1. Mleko zawiera składniki mineralne (Ca, Mg, K, Na, F), mikroelementy (Zn, Co, Cd, Mn, Cu, Br, Cl)  

witaminy A, D, E, K niezbędne do funkcjonowania organizmu. 
 

2. Kwasy nasycone i nienasycone są źródłem energii dla układu nerwowego, mięśni, serca, nerek, wątroby.  
3. Kazeina i białka serwatkowe są prekursorami aktywnych fizjologicznie peptydów systemu odporno-

ściowego, zawierają jony wapnia i jony fosforanowe. 
 

4. Laktoza przekształcana w przewodzie pokarmowym w kwas mlekowy stymuluje wzrost flory jelitowej, 
wzmaga wchłanianie wapnia, magnezu oraz fosforu, a produkt hydrolizy – galaktoza jest niezbędna dla 
funkcjonowania mózgu i rozwoju centralnego układu nerwowego. 

 

5. Osoby chore na fenyloketonurię nie tolerują laktozy, powinny spożywać mleko bezlaktozowe.  
 
Zadanie 4. 
Jogurt i kefir to dwa rodzaje często spożywanych napojów, które różnią się od siebie zawartością  
poszczególnych składników odżywczych. 
Na podstawie dostępnych informacji napisz podobieństwa i różnice występujące między nimi. 
a) Podobieństwa: ……………………………………………………………………………………..… 
…….……………………………………………………….…………………………………………… 
b) Różnice: …………………………………………………………………………….……………..… 
…….……………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………..................... 
c) Oceń, który z tych napojów jest zdrowszy. 
……………………………………………………….…………………………………………………. 
…………………………………………………….……………………………………………….…… 
…………………………………………………….……………………………………………….…… 
 
Informacja do zadań 5.-6. 
Składnikiem pokarmowym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu jest woda, 
gdyż dostarcza i przenosi składniki odżywcze z pokarmu do komórek organizmu oraz przyczynia się 
do wydalania produktów przemiany materii. Właściwości lecznicze posiada woda mineralna  
wzbogacona solami rozpuszczonych minerałów zawierająca jony: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4

2-, 
HCO3

- oraz inne. 
 



17. Elementy ochrony środowiska 
 

www.matchemg.pl  182 

Zadanie 8. 
Zaznacz, które sposoby należy zastosować celem zminimalizowania zjawiska smogu. 
 A. Stosowanie nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających emisję związków  
           chemicznych oraz zanieczyszczeń pyłowych. 
B. Wymiana nisko sprawnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, w tym rozwój  
        odnawialnych źródeł energii 
C. Ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast, korzystanie z publicznego transportu lub 
         rowerów, stosowanie benzyny bezołowiowej i katalizatorów samochodowych. 
D. Zwiększenie ilości zieleni przez sadzenie małych drzew ozdobnych, aby wymiana tlenku  
          węgla(IV) na tlen była wydajną. 
E. Wprowadzenie kategorycznego zakazu palenia śmieci. 
 
Zadanie 9. 
Przyporządkuj podanym rodzajom zanieczyszczeń wody, szkodliwe ich działanie 

Zanieczyszczenia  Szkodliwe działanie 
1. Fizyczne  A Nieprzyjemny zapach, zły smak. 
2. Biologiczne  B Ograniczają dostęp światła w głąb akwenów, hamują rozwój roślin, zmniejsza-

ją rozpuszczalność tlenu, powodują eutrofizację zbiorników wodnych. 
3. Fizjologiczne  C Wywołują choroby np. tyfus, cholerę, wirusowe zapalenie wątroby.  

Przyporządkowanie: …………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 10. 
Do najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń wody należą substancje chemiczne. Przyporządkuj 
podanym substancjom szkodliwe działanie. 
Zanieczyszczenia  Szkodliwe działanie 
1. Nawozy mineralne A Pogarszają właściwości organoleptyczne wody, przyczyniają się do  

eutrofizacji zbiorników wodnych, lecz nie strącają soli Ca2+i Mg2+.. 
2. Detergenty  B Zwłaszcza fosforoorganiczne trudno ulegają biodegradacji, mają działanie 

toksyczne, powodują eutrofizację zbiorników wodnych,. 
3. Aminy, węglowodory 

policykliczne,  
C Zwłaszcza azotany(V) powodują sinicę, śmierć młodych ptaków 

 i ssaków, wywołują zmiany w genach, sprzyjają eutrofizacji wód. 
4. Pestycydy  D Wywołują groźne skutki w biocenozie, gdyż mają bardzo  

toksyczne właściwości. 
5. Związki fenolowe E Kumulują się w tkance tłuszczowej, mają działanie rakotwórcze. 
6. Metale ciężkie (Pb, Hg, 

Cd, Ni, Fe, As) 
F Bardzo szkodliwe zanieczyszczenia, wywołują chorobę popromienną, 

białaczkę, śmierć. 
7. Radioizotopy  G 

  
Powodują nieprzyjemny odrażający zapach i smak, mają działanie  
toksyczne. 

Przyporządkowanie: ……………………………………………………………………………………  
 
Zadanie 11. 
Sądzisz, że wzrost chorób cywilizacyjnych: chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, 
cukrzycy typu 2, zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn, zaburzeń płodności oraz wad rozwo-
jowych dzieci to odległe skutki: 
A. Nierozważnego stosowania nawozów sztucznych 
B. Nadmiernego hałasu 
C Nierozważnego stosowania środków ochrony roślin 
 
Zadanie 12. 
Do najbardziej szkodliwych związków, na które narażeni są rolnicy należą środki ochrony roślin.  
Jednak ich stosowanie jest koniecznością, gdyż substancje te niszczą szkodniki, bakterie, chwasty. 
Dyskutowano o ewentualnych skutkach zdrowotnych stosowania środków ochrony roślin. 
 


