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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

Leucyna i izoleucyna są izomerami zaliczanymi do aminokwasów białkowych. 

Izoleucyna sprzyja wzrostowi tkanki mięśniowej, dostarcza mięśniom energii oraz 

uczestniczy w produkcji hemoglobiny. Leucyna to aminokwas niezbędny do wzrostu 

mięśni, który ponadto stabilizuje poziom glukozy we krwi, a także wspomaga gojenie 

się ran i kości. 

 
Zadanie 1.1.  

Jeden z aminokwasów opisanych w informacji wprowadzającej ma dwa centra 

chiralności. Uzupełnij poniższy schemat tak, aby otrzymać wzory enancjomerów tego 

aminokwasu. 
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Zadanie 1.2.  

Aminokwasy mogą występować w postaci różnych jonów w zależności od pH 

środowiska. Dla każdego aminokwasu szczególną cechą jest punkt izoelektryczny, 

odpowiadający takiemu pH, w którym aminokwas występuje w postaci jonu 

obojnaczego.  

 
Używając wzorów półstrukturalnych narysuj jon, w postaci którego występuje 

leucyna w roztworze, w którym stężenie jonów wodoru wynosi 4,5∙10-4 mol/dm3. 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
 
Zadanie 2.  

Pewien tripeptyd tworzą reszty trzech różnych aminokwasów. Przeprowadzono szereg 

doświadczeń mających na celu określenie składu chemicznego tego tripeptydu. 

W pierwszym doświadczeniu tripeptyd poddano całkowitej hydrolizie. Otrzymano 

mieszaninę trzech aminokwasów, z których dwa były związkami optycznie czynnymi.  

W drugim doświadczeniu tripeptyd poddano częściowej hydrolizie, w której rozerwaniu 

uległo jedynie N-końcowe wiązanie peptydowe. Otrzymano aminokwas, który tworzy 

barwny kompleks z wodnym roztworem chlorku żelaza(III). 

W trzecim doświadczeniu tripeptyd również poddano częściowej hydrolizie, jednak 

rozerwaniu uległo jedynie C-końcowe wiązanie peptydowe. Otrzymano aminokwas, 

który w roztworze o pH równym 3 występuje w postaci anionowej. 

 

Zadanie 2.1.  

Posługując się trzyliterowymi symbolami aminokwasów napisz wzór badanego 

tripeptydu. 

 

N-koniec  —  —  C-koniec 

 

Zadanie 2.2.  

Podaj ile niecyklicznych produktów kondensacji można utworzyć 

z aminokwasów zidentyfikowanych w przeprowadzonych doświadczeniach. 

Przyjmij, że reszty aminokwasów w produktach kondensacji nie mogą się powtarzać. 
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Zadanie 3.  

D-panthenol w środowisku zasadowym ulega hydrolizie, którą schematycznie 

przedstawiono na rysunku. 

 

 
 

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2017 

 

Zadanie 3.1.  

Podaj nazwę wiązania w cząsteczce D-panthenolu, które ulega hydrolizie pod 

wpływem wodorotlenku sodu. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Zadanie 3.2.  

Wiedząc, że zgodnie z regułami starszeństwa podstawników i zaleceniami 

IUPAC (Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej) ważniejszą grupą 

jest grupa hydroksylowa podaj nazwę systematyczną β-alanolu. 

 

___________________________________________________________________ 
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ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1.1. (0-1) 

 

 
 

Zadanie 1.2. (0-1) 

 
 

Zadanie 2.1. (0-1) 

 

N-koniec Tyr — Gly — Asp C-koniec 

 

Zadanie 2.2. (0-1) 

 

10 

 

Zadanie 3.1. (0-1) 

 

wiązanie amidowe / wiązanie peptydowe 

 

Zadanie 3.2. (0-1) 

 

3-aminopropan-1-ol 


