
Poniżej przesyłam materiały do zdalnej nauki chemii na najbliższe dwa tygodnie (Zag_3 i 

Zag_4).  

 

Klasa IEg Zagadnienia z chemii (Zag_3)   

Temat lekcji 4: Podsumowanie wiadomości z działu „Żywność”.  

Dział „Żywność” podsumujemy wykorzystując załączony na końcu tego tematu TEST: 

„Sprawdź, czy potrafisz…?”. Polecenia z testu proszę przepisać do zeszytu, rozwiązać ten 

test, a następnie przesłać do mnie 7 kwietnia do godz. 16.00.   

Proszę najpierw zapoznać się z przesłanym materiałem dotyczącym budowy i nazw wybranych 

związków organicznych. Informacje te wykorzystajcie przy rozwiązywaniu zadań.  

(Być może część z Was pamięta te wzory z gimnazjum; my również omawialiśmy część z nich 

podczas wcześniej przeprowadzonych lekcji).  

Przesłany materiał proszę potraktować jako notatkę z lekcji. 

KWASY KARBOKSYLOWE: 

Przypomnijmy, że 

 

                   – COOH  – grupa karboksylowa (zapisana bez uwzględnienia wiązań chemicznych) 

W naszym przypadku interesują nas wzory następujących kwasów: 

a) kwas mlekowy:        CH3-CH2-CH(OH) – COOH (wzór półstrukturalny)       

b) kwas octowy:           CH3-COOH                          (wzór półstrukturalny) 

c) kwas oleinowy:         C17H33COOH                       (wzór sumaryczny)       

d) kwas masłowy:         CH3-CH2-CH2-COOH          (wzór półstrukturalny) 

                    



ALKOHOLE: 

 

Ze względu na liczbę grup – OH alkohole dzielimy na: 

a) monohydroksylowe (jednowodoretlenowe) 

           np.: etanol  

                          CH3-CH2OH 

b) polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) 

np.: glicerol  

 

wzór sumaryczny       –      C3H5(OH)3 

 

wzór strukturalny        – 

                                                      

AMINOKWASY 

 

 



 

 

np.: glicyna 

 

SACHARYDY 

 

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości – proszę o kontakt 

 

 

 

 



TEST DO ROZWIĄZANIA 

 



 



Klasa IEg Zagadnienia z chemii (Zag_4)   

Temat lekcji 5: Rodzaje substancji leczniczych.  

Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku (str. 141-144), a następnie zapisać w 

zeszycie notatkę zwracając uwagę na: 

a) pojęcia: substancja lecznicza, lek, placebo 

b) podział substancji leczniczych ze względu na efekt działania  

c) przykłady konkretnych substancji należących do odpowiednich grup 

d) informacje na temat działania składników popularnych leków na organizm ludzki (np. 

węgla aktywnego, kwasu acetylosalicylowego, środków neutralizujących nadmiar 

kwasów w żołądku) 

e) szkodliwość nadmiernego stosowania kwasu acetylosalicylowego dla zdrowia 

f) równanie reakcji sody oczyszczonej z kwasem solnym 

 

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania!   
 

Karty Pracy – zad. 1-8 str. 90-92. 

 

Proszę przepisać polecenia z kart do zeszytów, rozwiązać te zadania, a następnie przesłać 

rozwiązania 15 kwietnia  (PO ŚWIĘTACH!!!) 
 

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości – proszę o kontakt. 

 

 


