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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

Dieny to związki posiadające dwa wiązania podwójne między atomami węgla 

w cząsteczce. Wiązania podwójne mogą być rozmieszczone w różny sposób 

względem siebie. Tak zwany układ sprzężony posiada dwa wiązania podwójne na 

przemian z wiązaniem pojedynczym. Podczas addycji do dienów o sprzężonych 

układach wiązań podwójnych reagent może przyłączyć się na dwa sposoby.  

Addycja 1,2: Przyłączenie reagenta następuje do pary sąsiadujących ze sobą atomów 

węgla. 

Addycja 1,4: Przyłączenie reagenta następuje do atomów węgla znajdujących się na 

końcach sprzężonego układu wiązań.  

 

Posługując się wzorami półstrukturalnymi zapisz wzory głównych produktów 

addycji cząsteczki chlorowodoru do cząsteczki penta-1,3-dienu. 

 

Produkt reakcji addycji 1,2: 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

Produkt reakcji addycji 1,4: 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 



ZESTAW 8 

    

Zadanie 2.   

Uczniowie mieli za zadanie otrzymać 3-metyloanilinę w czteroetapowym procesie. 

Dysponowali benzenem, chlorometanem oraz niezbędnymi zestawami odczynników 

nieorganicznych wymienionymi poniżej. 

 

Zestaw A.  wodny roztwór wodorotlenku sodu 

Zestaw B.  mieszanina nitrująca 

Zestaw C.  kwas solny, opiłki cynku 

Zestaw D.  wodny roztwór chlorku glinu 

 

Zadanie 2.1.  

Uporządkuj podane zestawy odczynników A, B, C i D w kolejności, w jakiej 

należy ich użyć, aby w czteroetapowym procesie otrzymać 3-metyloanilinę. 

 

 

 

Zadanie 2.2.  

Posługując się wzorami półstrukturalnymi dla związków organicznych, zapisz 

równanie reakcji etapu, w którym należy użyć kwasu solnego i opiłków cynku. 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

Zadanie 2.3.  

Uzupełnij informacje dotyczące opisanego procesu otrzymywania 

3-metyloaniliny. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych 

w każdym nawiasie. 

 

Reakcja pierścienia aromatycznego z mieszaniną nitrującą jest przykładem reakcji 

(substytucji / addycji / eliminacji) przebiegającej zgodnie z mechanizmem (rodnikowym 

/ elektrofilowym / nukleofilowym). Drobiny, które reagują bezpośrednio z pierścieniem 

aromatycznym to (aniony HSO4
- / kationy NO2

+ / cząsteczki NO2). 
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Zadanie 3.   

Poniżej przedstawiono wzór strukturalny aldehydu octowego: 

 

 

 

 

 

 

Zaznacz na powyższym rysunku cztery atomy leżące na tej samej płaszczyźnie. 

 

Zadanie 4.  

Aldehydy, które nie posiadają atomów wodoru przy atomie węgla sąsiadującym 

z grupą aldehydową, ulegają w środowisku zasadowym w podwyższonej temperaturze 

reakcji Cannizzaro, w wyniku której powstają równoważne ilości kwasu 

karboksylowego i alkoholu. Przebieg reakcji dla benzaldehydu przedstawia poniższy 

schemat. 

 

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

 

Zadanie 4.1.  

Zapisz schemat reakcji Cannizzaro dla formaldehydu (metanalu). 

 

                             

                             

                             

                             

 

Zadanie 4.2.  

Wskaż, która z podanych substancji może ulegać reakcji Cannizzaro. Zaznacz 

poprawną odpowiedź. 

 

A. 3,3-dimetylobutanal 

B. 2,3-dimetylobutanal  

C. cykloheksanokarboaldehyd 

D. 1-metylocyklopentanokarboaldehyd 
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ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1. (0-2) 

 

Produkt reakcji addycji 1,2:    Produkt reakcji addycji 1,4: 

 

 

       

CH3 CH CH CH CH3

Cl  
 

 

Zadanie 2.1. (0-1) 

 

B, D, C, A 

 

Zadanie 2.2. (0-1) 

 

     NO2        NH3Cl 

 

        

               + 3Zn + 7HCl       + 3ZnCl2 + 2H2O 

 

 

 

Zadanie 2.3. (0-1) 

 

substytucji / elektrofilowym / kationy NO2
+  

 

Zadanie 3. (0-1) 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4.1. (0-1) 

 

HCHO → HCOOH + CH3OH 

 

Zadanie 4.2. (0-1) 

 

D 

CH3 CH CH CH CH3

Cl

CH3 CH3


