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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

W trzech nieopisanych naczyniach znajdują się związki organiczne A, B i C, o których 

wiadomo, że: 

 nie mają budowy pierścieniowej ani wiązań π między atomami węgla; 

 zbudowane są tylko z atomów węgla, wodoru i tlenu; 

 zawierają tyle atomów węgla w łańcuchu, ile zawarte jest w 2 cząsteczkach kwasu 

etanowego; 

 każda cząsteczka zawiera tyle atomów tlenu, ile jedna cząsteczka fenolu. 

 

W celu ich identyfikacji przeprowadzono 3 etapowe doświadczenie. 

W pierwszym etapie dla każdej substancji przeprowadzono reakcję ze świeżo 

strąconym (przy użyciu nadmiaru zasady) osadem wodorotlenku miedzi(II). Po 

ogrzaniu zaobserwowano powstanie ceglastoczerwonego osadu dla substancji C. 

W drugim etapie dla substancji A i B przeprowadzono reakcję z tlenkiem miedzi(II) 

w podwyższonej temperaturze. Objawy świadczące o przebiegu reakcji stwierdzono 

jedynie dla substancji B. 

W trzecim etapie dla substancji A przeprowadzono reakcję z metalicznym sodem. 

Zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu. 

 

Zadanie 1.1.  

Używając wzorów półstrukturalnych zapisz równanie reakcji, której uległa 

substancja A. 
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Zadanie 1.2.  

Używając wzorów półstrukturalnych zapisz wszystkie możliwe produkty 

organiczne reakcji zachodzącej w drugim etapie doświadczenia. 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

Zadanie 1.3.  

Podaj nazwę systematyczną substancji C wiedząc, że w jej cząsteczce znajduje 

się trzeciorzędowy atom węgla. 

 

 

 

 

Zadanie 2.  

W tabeli podano wartości temperatur wrzenia i rozpuszczalności dla czterech 

substancji organicznych, zawierających po jednym atomie węgla w cząsteczce, 

należących do następujących grup – aldehydy, alkohole monohydroksylowe, kwasy 

karboksylowe, węglowodory. 

 

Wpisz do tabeli nazwy systematyczne tych substancji przyporządkowując je do 

odpowiednich wartości temperatur wrzenia i rozpuszczalności. 

 

Lp. Nazwa substancji 
Temperatura  

wrzenia [oC] 

Rozpuszczalność  

[g/100 g H2O] 

1  -161,6 0,05 g 

2  -21 400 g 

3  64,7 bez ograniczeń 

4  101 bez ograniczeń 
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Zadanie 3.  

Laktony to związki cykliczne powstałe w wyniku wewnątrzcząsteczkowej reakcji 

estryfikacji odpowiednich hydroksykwasów. Podobnie jak estry łańcuchowe mogą 

ulegać hydrolizie zasadowej, polegającej na rozerwaniu wiązania estrowego pod 

wpływem działania silnej zasady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3.1.  

Uzupełnij tabelę wpisując stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych na 

rysunku symbolami a i b: 

 Atom węgla a Atom węgla b 

Stopień utlenienia   

 

 

Zadanie 3.2.  

Przeprowadzono reakcję hydrolizy laktonu przedstawionego w informacji 

wprowadzającej z zasadą sodową. Zapisz wzór półstrukturalny produktu 

powstałego w wyniku tej reakcji. 
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ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1.1. (0-1) 

 

 

2 + 2Na  2 + H2 

 

 

 

Zadanie 1.2. (0-1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1.3. (0-1) 

 

2-metylopropanal 

 

Zadanie 2. (0-2) 

 

1. metan 

2. metanal (formaldehyd) 

3. metanol 

4. kwas metanowy 

 

Zadanie 3.1. (0-1) 

 

Stopień utlenienia atomu węgla a: III 

Stopień utlenienia atomu węgla b: -I 

 

Zadanie 3.2. (0-1) 
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