
 WCT chemia, klasa 8SP.  
 

1. Otocz kółkiem wzory sumaryczne kwasów. 

NaCl      NH3        HCl      KOH      H2SO4      CaO      H2O     KNO3     H2CO3 

 

2. Podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość w podanych kwasach. Następnie skreśl 
błędne wyrażenia, tak aby powstały poprawne informacje. 

          H3PO4                                                                                                  HBr 

Kwas fosforowy(V) to                               Kwas bromowodorowy  to 

kwas beztlenowy/ tlenowy.                   kwas beztlenowy/tlenowy 

 

3. Określ wartościowość pierwiastków chemicznych tworzących kwasy o podanych wzorach 
sumarycznych. 

      □□                □□□            □□□             □□□  
a) HCI                                      c) H2SO4                                              e) HNO3                               g) H3PO4 

   □□                                   □□□            □□□              

b) H2S                                      d) H2SO3                              f) H2CO3 

 

4. Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych. 

1. HNO3____________________________  b) HCI __________________________________ 

 

5. Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznym i strukturalnym podanych kwasów. We wzorach 
sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz wartościowość. 

Nazwa związku chemicznego       kwas chlorowodorowy             kwas siarkowy VI 

Wzór sumaryczny   

Wzór strukturalny   
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6. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego i 
wybrane spośród podanych.  Niektórych określeń możesz użyć dwukrotnie. 

 ciecz, bezbarwny, stężony roztwór ‘’dymi’’ na powietrzu, żrący, ma ostry zapach zgniłych jaj, 
trujący, stężony roztwór ma gęstość większą od gęstości wody. 

Właściwości kwasu 

chlorowodorowego siarkowodorowego 

                      

 

 

 

 

 

 

 

       
7. Uzupełnij opis wiązania chemicznego w cząsteczce chlorowodoru. 
W cząsteczce chlorowodoru występuje wiązanie ______________________________________,które 
polega na łączeniu się atomów wodoru i chloru za pomocą wspólnej 
_____________________________________________. Jest przesunięta w kierunku atomu 
____________________________, czyli cząsteczka HCI ma budowę _______________________. 
Dzięki temu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie , która jest rozpuszczalnikiem _______________. 

8. Napisz równania dwóch reakcji chemicznych, w których wyniku otrzymuje się siarkowodór.             
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 

 

9. Wykreśl te właściwości, które nie są właściwościami kwasu siarkowego (VI).                                         

ciecz, substancja stała, lotny, oleisty, bezbarwny, biały, jest żrący, nie jest żrący, ma gęstość mniejszą 
od gęstości wody, ma gęstość większą od gęstości wody, jest higroskopijny, nie jest higroskopijny, jest 

kwasem beztlenowym, jest kwasem tlenowym, należy do kwasów organicznych, należy do kwasów 
nieorganicznych, ma charakterystyczny zapach, jest bezwonny.  

 

 

 

1.  
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10. Uzupełnij tabelę.                           

Wzór sumaryczny kwasu H2SO4 H2SO4 

Masa cząsteczkowa m
H2SO3 =_______________ m

H2SO3 =_______________ 
Skład procentowy  
pierwiastków w kwasie 

%H=_______   %S___________ 
%0= ________ 

%H=_______   %S___________ 
%0= ________ 

Stosunek masowy 
pierwiastków w kwasie  

 
mH : mS : mO= _____________ 

 
mH : mS : mO= _____________ 

 

11. Napisz wzory lub symbole chemiczne substancji oznaczonych na schemacie literami (U-Z). 
Napisz i uzgodnij i równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi (1-4)  oraz określ ich typ 

 U+O2       1      W                                                                         
                                                                                             U- ___________________________                                                                                                                     

      Z       2     O2+Y                                                                          W-___________________________ 

                         3                                                                               X-___________________________ 

                       X+Z    4     H2SO4                                                       Y-___________________________                        

                                                                                                          Z-___________________________ 

                                                                                                          Typ reakcji chemicznej: 

1.________________________                                                  ______________________________ 

2.________________________                                                  ______________________________ 

3.________________________                                                  ______________________________ 

4.________________________                                                  ______________________________ 

 

12. Podkreśl wzory sumaryczne: 

a)  kwasów tlenowych                                                                                                                                                        
H2SiO3     H2S       HCIO       HBr        HF     H2CrO4             H3PO4 

b)  tlenków kwasowych 

CaO        N2O3         SO3              CuO       CO2      Na2O           P4O10 
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13. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny właściwości kwasu azotowego(V) wybrane 
spośród podanych. 

substancja stała, ciecz, nie jest żrący, bezbarwny, ma żółtą barwę, ma charakterystyczny ostry 
zapach, bezwonny, żrący, kwas nieutleniający, kwas utleniający, jego roztwór barwi uniwersalny 

papierek wskaźnikowy na zielono, jego roztwór barwi papierek wskaźnikowy na czerwono. 

Właściwości kwasu azotowego (V) 
fizyczne chemiczne 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

 

 

14. Uzupełnij i uzgodnij równanie reakcji otrzymania kwasu azotowego(V). Napisz nazwy 
substratów i produktu oraz narysuj wzór strukturalny tlenku kwasowego.  

 _______________+___________ H2O→________HNO3 

__________________________________________________________________________________ 

Wzór strukturalny tlenku kwasowego: 

 

15. Dopasuj do wzorów sumarycznych kwasów (I-IV) ich nazwy systematyczne (A-F). 

A. kwas borowy (III)                            C. kwas azotowy (V)                            E. kwas węglowy                      
B. kwas azotowy (III)                           D. kwas siarkowy (VI)                         F. kwas siarkowodorowy                            
I.    H2S                 A / B / C / D / E / F                                                                                                                                                       
II.   HNO3                    A / B / C / D / E / F                                                                                                                                                                       
III.  H2CO3            A / B / C / D / E / F                                                                                                                                               
IV.  H2SO4            A / B / C / D / E / F         
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16. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Kwasy zaliczamy do A/B. Dysocjacja elektrolityczna kwasów polega na rozpadzie ich cząsteczek na 
jony pod wpływem cząsteczek C/D.  Jony dodatnie, czyli E/F, są to jony G/H. Jony ujemne, czyli E/F, 
są to jony G/H. 

 

17. Uzupełnij sumaryczne zapisy równań reakcji dysocjacji jonowej podanych kwasów oraz ich 
słowne opisy.                                                                                                                                                                                 

a. __________________________  H2O       ___________________+___________________________     

Kwas  chlorowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorkowe.                                                                               

b. __________________     H2O     __________________________+PO4
3- 

Kwas ________________ dysocjuje na kationy ________________ i aniony fosforanowe (V). 

c. H2SO4  H2O  ______________________________+_______________________________ 

Kwas ______________________ dysocjuje na kationy_______________ i aniony _______________. 

 

18. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

1. 
 

HCI i HNO3 to kwasy beztlenowe.  P F 

2. Kwasy węglowy i siarkowy(IV) są nietrwałe. P F 

3. Kwas fosforowy(V) jest substancją stałą. P F 

 

19. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-B)  oraz jego uzasadnienie (I-II).                                                                     
W reakcji wody i tlenku niemetalu (będącego tlenkiem kwasowym) można otrzymać 

A. kwas siarkowy (IV),  
   Ponieważ jest to 

 I.kwas beztlenowy. 

B. kwas siarkowodorowy, II.kwas tlenowy. 

 

20. Uzupełnij zdania. 

Pod wpływem cząsteczek wody kwasy ulegają _____________________________.                                                           
W wyniku tego procesu powstają kationy __________________________ i aniony                                                              
_________________________________. Jony te są nośnikami ładunku, dlatego                         
roztwory kwasów  _________________________________. Niektóre kwasy                                      
dysocjują jednostopniowo, np. __________________________________,                                                     
inne stopniowo, np.____________________________. 
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21. W trzech nieopisanych zlewkach znajdują się: ocet, woda destylowana i woda wapienna.                                                 
 Wyjaśnij, jak rozróżnić te ciecze, mając do dyspozycji uniwersalne papierki wskaźnikowe.                                           
_________________________________________________________________________                                                      
_________________________________________________________________________                                                             
_________________________________________________________________________                                                                        
_________________________________________________________________________                                                                     
_________________________________________________________________________ 

 

22. Odpowiedz na pytania. 

a) Dlaczego do identyfikacji odczynu kwasowego, spośród innych odczynów, stosuje się roztwór 
oranżu metylowego, a nie roztwór fenoloftaleiny?                                                                                                            
______________________________________________________________________________                                       
______________________________________________________________________________                                          
______________________________________________________________________________  

b)Jakie jony występują w wodnych roztworach wszystkich kwasów i są odpowiedzialne za zmianę 
barwy wskaźników niezależnie od rodzaju użytego kwasu?                                                   
______________________________________________________________________________          
______________________________________________________________________________                                         
______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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23. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów/ anionów metali lub anionów/kationów amonu 
oraz kationów/anionów reszt kwasowych. Nazwę soli tworzy się od nazwy  kwasu/zasady, do której 
dodaje się nazwę  metalu/niemetalu  oraz jego wartościowość, jeśli metal w związkach chemicznych 
przyjmuje różne wartości. 

Wzór sumaryczny 
kwasu 

Nazwa systematyczna 
kwasu 

Wartościowość reszty 
kwasowej 

Nazwa systematyczna 
soli kwasu 

H2SO4    

 Kwas azotowy (V)   

   chlorki 

   siarczki 

 Kwas fosforowy (V)   

   Siarczany (IV) 

H2CO3  II  

 

24. Dopasuj do nazw systematycznych soli (I-V) ich wzory sumaryczne (A-F). 

A. CuSO4                     B.SrCI2                     C.K2SO4                D.KBr E.K2SO4  F.Fe(NO3)3 

I.    chlorek strontu                                             A / B / C / D / E / F                                                                                                    
II.  bromek potasu                                              A / B / C / D / E / F                                                                                                               
III. azotan (V)  żelaza (III)                                   A / B / C / D / E / F                                                                         
IV. siarczan (VI) miedzi (II)                       A / B / C / D / E / F                                                                                           
V.  siarczan(VI) potasu                        A / B / C / D / E / F         

25. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych.                                                                  
Chlorek baru_____________     węglan sodu______________  siarczan(VI)potasu_______________                              
azotan(V) cynku _________    fosforan(V) wapnia__________    siarczan(IV) sodu_______________ 

26. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.  

NaCI______________________                CaSO4_______________________                                                                             
CaCI2__________________________________   AIPO4____________________________________                                                                           
K2S  ______________________    Ba(NO3)2_____________________ 

 

27. Podkreśl wzory soli dobrze rozpuszczalnych w wodzie. 

CaCI2 ● BaSO4 ● KNO3 ● PbS ● CaSO4 ● CuSO4 ● CaCO3● AgNO3 ● AgCI ● NH4CI ● Na2CO3 
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28. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.                                                            

a)AlCI3
          H2O          _____________+_____________                                                              

b)_________________    H2O         ____ Fe3+ + 3 SO4
2-                                                                                                             

c) K2S      H2O   ___________+__________________                                                             
d) __________________________ H2O        2 Na+ + SO4

2-                                                                

 

Uzupełnij równania reakcji zobojętniania. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne. 

a)_________KOH+___________________             ________KNO3+__________________ 

b)_________H2SO4+__________________            ________Na2SO4+_________________ 

c)_________Ca(OH)2+_______HCI          ____________________+__________________ 

d)_________NaOH+__________________             _______Na3PO4+_________________ 

 

29. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Roztwór zawierający jony Na+,NO3
-, H+ oraz jony OH- mógł powstać w wyniku zmieszania roztworu 

kwasu azotowego(V)/ azotowego(III) z roztworem  wodorotlenku sodu/ chlorku sodu. Jeśli liczba 
jonów H+ w tym roztworze jest większa od liczby jonów OH-, to odczyn tego roztworu jest               
zasadowy/ kwasowy. Roztwór ten zawiera wtedy więcej/mniej  jonów NO3

- niż jonów Na+. Odczyn 
obojętny tego roztworu można uzyskać, dodając do niego roztwór kwasu/zasady. 

30. Uzupełnij zapisy słowne reakcji metali z kwasami.                                                                                                                      
a) ______________+ kwas siarkowy (VI)         siarczan(VI) magnezu +________________                                                                                      
b) wapń + kwas chlorowodorowy          ______________________+_________________                                                                           
c) sód +______________________            siarczek sodu + _________________________                                                                               
d) _________________+______________             siarczan(VI) potasu + wodór                                          

 

 

 

 

 

 

 

Le 
K 
Ba
Ca 
Na 
M
g 
Al 
Zn 
Fe 
Ni 
Sn 
Pb 
H 
Cu 
Hg 
Ag 
Pt 
Au  

 



 WCT chemia, klasa 8SP.  
31. Uzupełnij tabelę, wpisując podane symbole chemiczne metali.                                                                                                                   

  Sn ● Na ● Cu ● Au ● Mg ● Pt ● Zn ● Ca                                                                                                                          

Metale 
Bardziej  aktywne od wodoru, 
które wypierają wodór z zimnej 
wody i kwasów 

Bardziej aktywne od wodoru, 
które wypierają wodór z 
gorącej wody i kwasów 

Mniej aktywne od wodoru 

   

32. Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych.                                                                                                        
a)kwas chlorowodorowy + magnez                                                                                                                       
________________________________________________________________________                                                            
b)kwas siarkowy(VI) + cynk                                                                                                
________________________________________________________________________                                                               
c)kwas siarkowodorowy + wapń                                                                     
________________________________________________________________________                                                                      
d)kwas fosforowy(V) + potas                                                                                          
________________________________________________________________________                                                                                               

 

 33. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest 
fałszywe. 

1. W reakcji tlenków metali z kwasami otrzymuje się sole. P F 

2. Reakcje zachodzące miedzy kwasami a tlenkami metali są reakcjami analizy. P F 

3. Wszystkie tlenki reagują z kwasami. P F 

4. Tlenki wszystkich pierwiastków chemicznych z 2. grupy układu okresowego 
reagują z kwasami.  

P F 
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34. Uzupełnij tabelę. 

Wzór sumaryczny 
 

Nazwa soli 
 
 Tlenku metalu kwasu soli 

  Na2S 
 

   
Fosforan(V) baru 

  K2SO3 

 

   
Azotan(V) srebra(I) 

 

35. Uzupełnij równania reakcji powstawania soli. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.                                                                                                      

a)__________Al2O3+_____________________            __________AICI3+__________________ 

b)__________MgO+________HNO3            ______________________+___________________ 

c) _____________________________+______H2SO4                   ________Li2SO4+____________H2O         

d)__________ FeO+ _______HCI          _________________________+_____________________ 

 

36. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków, które reagują z zasadami. 

   CO2 ●  MgO ● N2O5 ● BaO ● SO2 ●  Na2O ● CaO 

 

 

37. Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych soli wzory sumaryczne tlenków niemetali, 
których można użyć w reakcjach otrzymywania tych soli. 

a)azotan(III) potasu                                                       I.   SO3                                                                                                                                                  
b)siarczan(IV)baru                                                        II.   N2O5                                                                                                                            
c)siarczan(VI)wapnia                                                   III.   SO2                                                                                                            
d)azotan(V)żelaza(III)                                                  IV.   N2O3                                                                                                                                                              
e)fosforan(V)wapnia                                                    V.   P4O6                                                                                                                           
f)węglan sodu                              VI.   P4O10                                                                                                                                                                                         
                                                                         VII.   CO2           

a)_____     b)_____    c)______     d) ______   e) ______   f) ______              
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38. Napisz i uzgodnij równania podanych reakcji chemicznych, stosując zapis cząsteczkowy.                                                                   
a) tlenek siarki(IV) + wodorotlenek sodu                                                                 
__________________________________________________________________________                                                                 

b) tlenek węgla(IV) + wodorotlenek baru                                                                                         
__________________________________________________________________________                                                          

c) tlenek fosforu (V) + wodorotlenek wapnia                                                                                                             
__________________________________________________________________________                                                                       

d) tlenek azotu(V) + wodorotlenek litu                                                    
__________________________________________________________________________ 

 

39. Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków metali i tlenków niemetali, których należy użyć, aby 
otrzymać sole o podanych wzorach.                                                                                                                                                    

a) CaCO3                                                                                                                                                                                                                                                               
Wzór wodorotlenku:_______________                     Wzór tlenku niemetalu:______________ 

b) K2SO4                                                                                                                                                                                                                 
Wzór wodorotlenku:_______________                     Wzór tlenku niemetalu:______________ 

c)NaNO3                                                                                                                                                                                                                                                                                
Wzór wodorotlenku:_______________                     Wzór tlenku niemetalu:______________ 

d)CuSO4                                                                                            
Wzór wodorotlenku:_______________                      Wzór tlenku niemetalu:______________ 

 

40. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji strąceniowych. 
Dopisz strzałki skierowane w dół (↓) obok wzorów związków trudno rozpuszczalnych i praktycznie 
nierozpuszczalnych. 

a)________CuSO4 + _______NaOH          _____ Na2SO4___ +______Cu(OH)2______ 

b)________AgNO3 + _______Na2S          _____ Ag2S ____+_____NaNO3_______ 

c)________CaCI2 + ______ Na3PO4                ______ NaCI ____ + _______ Ca3(PO4)2_____ 

 

 

 

 



 WCT chemia, klasa 8SP.  
41. Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstały prawdziwe informacje. 

Podczas dodawania roztworu chlorku sodu do roztworu azotanu(V) srebra(I) obserwuje się 
strącanie/rozpuszczanie osadu o barwie czarnej/ białej. W wyniku zachodzącej reakcji chemicznej 
powstaje chlorek srebra(I), który jest praktycznie nierozpuszczalny/ trudno rozpuszczalny w wodzie. 
Pod wpływem światłą chlorek srebra(I) ciemnieje/odbarwia się. 

42. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania (A-B) oraz (I-II).                                                                                                       
Chlorek wapnia jest solą kwasu 

A. beztlenowego 
 
 

dlatego 

 
I. można 

 
 
go otrzymać w reakcji tlenku 
kwasowego z tlenkiem zasadowym. 

B. tlenowego 
 

II. nie można 

43. Zapisz równania reakcji otrzymania soli o podanych nazwach metodą metal + niemetal.                                                  
a)chlorek sodu                                                                                                                                      
_________________________________________________________________________ 

b)bromek glinu                                                                                                                                           
_________________________________________________________________________ 

c)siarczek żelaza(II)                                                                                                                       
_________________________________________________________________________ 

 

44. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.                                           

a)______ Na2O + ______ SO3                   _________________________                                                                             
b)______ CaO + ____________________           ______CaCO3                                                                                  
c)______P4O10 + ______ K2O            _________________________                                                                                               
d)______________________+______BaO            ______Ba(NO3)2 

 

45. Napisz równania reakcji otrzymywania soli o podanych wzorach sumarycznych metodą                      
tlenek kwasowy+ tlenek zasadowy. 

a)Na2SO3______________________________________________________________________                                         

b)Li3PO4  ______________________________________________________________________  

c)SrCO3  _______________________________________________________________________ 

d)CaSO4 _______________________________________________________________________ 
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46. Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących soli.                                                                             
Zaznacz P, jeśli prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 

1. Sole to substancje o budowie krystalicznej. P. F. 

2. Wszystkie sole dobrze rozpuszczają się w wodzie. P. F. 

3. Nazwa systematyczna soli stosowanej do solenia potraw to chlorek sodu. P. F. 

4. Sole nie są składnikami minerałów. P. F. 

47. Dopasuj do nazw minerałów (I-III) wzory soli (A-D), które w nich występują. Napisz nazwy 
systematyczne soli. 

A. NaCI                       B. CaCO3                C. CaSO4                  D. Ca3(PO4)2                    

I.   kalcyt                                  A / B / C / D                                                                                                                                                                   
II.  halit                                    A / B / C / D                                                                                       
III. anhydryt                            A / B / C / D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________                                                                                         
3._________________________________________________________________________________ 

48. Przyporządkuj do podanych wzorów związków chemicznych ich zastosowania. 

a) CaSO4                                          I. ujawnianie śladów linii papilarnych                                                                                                                
b) Na3PO4                                      II. produkcja środków zmiękczających wodę                                                                                  
c) CaCO3                                        III. Produkcja kredy, pasty do zębów, pudrów                                                                                                        
d)AgNO3                                       IV. sporządzanie gładzi gipsowej                                                                                                               
.                                                       V. środek odkażający w kroplach do oczu                                                                                                   
.                                                      VI. sporządzanie bandaży chirurgicznych                                                                                                              
.                                                     VII. wyrób szkła i luster                                                                                                                                                
a)___    b)____  c) ____ d)_____ 
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49. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe. 

1. Węgiel w związkach organicznych jest zawsze 
dwuwartościowy 

P. F. 

2. Naturalnym źródłem węglowodorów są węgle 
kopalne i nafty. 

P. F. 

3. W skład węgla kamiennego wchodzą węglowodory. P. F. 

4. Cząsteczki węglowodorów są zbudowane wyłącznie 
z atomów węgla i wodoru 

P. F. 

 

50. Uzupełnij zdania dotyczące obiegu węgla w przyrodzie. 

Tlenek węgla(IV) jest pochłaniany przez rośliny w procesie_____________________________.                                                                                                          
Zwierzęta wraz z pożywieniem pobierają _______________________występujących w roślinach.                                                                   
Węgiel powstaje na skutek procesów ______________________i _______________________.                                                            
Tak wytworzony węgiel trafia do gleby i uczestniczy w tworzeniu ____________________ oraz  
__________________(ropa naftowa, gaz ziemny, węgle kopalne), które w wyniku kolejnych 
przemian(wietrzenie, spalanie) są źródłem __________________________. 

51. Wykreśl błędne informacje. 

Gaz ziemny to mieszanina węglowodorów o A / B  liczbie atomów węgla w cząsteczce. Ropa naftowa 
jest ciekłą mieszaniną C / D  węglowodorów. W skład ropy naftowej wchodzą głównie związki  E/ F .  
Benzyny oraz oleje napędowe powstają w procesie G / H ropy naftowej. 

A. dużej                                                        E. organiczne                                                                                                                                                          
B. niewielkiej                F. nieorganiczne                                                                                                                             
C. jednorodną                G. destylacji                                                                                                                                                            
D. niejednorodną               H. rozkładu termicznego 

52. Uzupełnij szereg, w którym mieszaniny składników otrzymane w wyniku destylacji ropy naftowej 
uporządkowano według zwiększających się temperatur wrzenia. Wpisz litery (A-Z)  we właściwej 
kolejności.                                                                                                                                                                                                   
A. mazut   B. nafty   C. gaz rafineryjny                                                                                                           
______      benzyny     ________      oleje napędowe       ______________ 

 

53. Wpisz  odpowiednie cyfry puste miejsca we wzorach sumarycznych alkanów. 

C3H____         C____H10           C10H____           C____H38             CH____ 
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54. Uporządkuj alkany o podanych nazwach według zwiększającej się liczby atomów węgla w ich 
cząsteczkach.  Zapisz litery (A-B) we właściwej kolejności. 

A. etan  B. metan C. pentan D. butan E. propan 

_________       ________         _________        ________         _________ 

 

55. Napisz wzory: półstrukturalny, strukturalny i grupowy, butanu.                                                                                            
Wzór półstrukturalny:                        wzór strukturalny:                                       wzór grupowy: 

 

56. Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących właściwości metanu lub etanu.  Zaznacz P, jeśli 
prawdziwe lub F- jeśli jest fałszywe. 

1. Metan tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. P. F. 

2. Etan jest gazem nierozpuszczalnym w wodzie. P. F. 

3. W wyniku niecałkowitego spalania metanu powstają tlenek węgla(IV) i 
woda. 

P. F. 

4. Etan ma gęstość większą od gęstości powietrza. P. F. 

 

57. Wykreśl te właściwości, które nie są właściwościami metanu. 

Ma charakterystyczny zapach / jest bezwonny                                                                                                                                
dobrze rozpuszcza się w wodzie / jest nierozpuszczalny w wodzie                                                                                                                  
ulega reakcjom spalania / nie ulega reakcjom  spalania                                                                                                     
jest bardzo reaktywny chemicznie / jest mało reaktywny chemicznie                                                                                        
gęstość metanu       gęstość powietrza / gęstość  metanu        gęstość powietrza 
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58. Uzupełnij równania reakcji spalania metanu i etanu. Wpisz odpowiedni symbol pierwiastka 
chemicznego lub wzór związku chemicznego.                                                                                              
Spalanie całkowite: 

a)______CH4+ __________________                ___________________+________H2O 

b)______C2H6+ __________________              ___________________ + ________ H2O                             

 

Spalanie niecałkowite:                                                                                                                                                                                                        

c)_______________+______O2               C+2H2O         
                                                           

d) ______C2H6+ ____________                _____  CO +________________       

 

59. Uzupełnij tabelę. 

Nazwa alkanu Wzór sumaryczny Stan skupienia* 

 C4H10  

pentan   

oktadekan C18H38  

     *w temperaturze 20◦C i pod ciśnieniem 1013 hPa 

60. Wykreśl błędne informacje.                                                                                                                                                                           
Gęstość ciekłych alkanów jest  większa / mniejsza od gęstości wody. Alkany rozpuszczają / nie 
rozpuszczają  się w wodzie. Temperatury topnienia i wrzenia alkanów wzrastają / obniżają się wraz 
ze zwiększaniem się liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. 

 

61. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań dotyczących budowy cząsteczki etenu.   

Cząsteczka etenu zbudowana jest z dwóch atomów węgla / wodoru i czterech atomów węgla / 
wodoru. Atomy węgla / wodoru połączone są wiązaniem podwójnym. 

62. Wykreśl te właściwości które,  nie są właściwościami etenu. 

gaz ;  ciecz;  substancja stała ; rozpuszczalny w wodzie ; nierozpuszczalny w wodzie ; palny ; niepalny ; 
bezwonny ; ma charakterystyczny zapach ; reaktywny chemicznie ;  bierny chemicznie 
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63. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest 
fałszywe.                                       

1. Eten jest węglowodorem nienasyconym dlatego ulega reakcji przyłączania. P. F. 

2. W wyniku reakcji etenu z bromem powstaje związek nasycony. P. F. 

3. W wyniku całkowitego spalania etenu powstają tlenek węgla(II) i woda. P. F. 

 

64. Uzupełnij informacje dotyczące budowy cząsteczki etynu C2H2 

Liczba wszystkich atomów w cząsteczce:________ 

Liczba atomów węgla w cząsteczce:________ 

Masa cząsteczkowa:_______    Skład procentowy: %C=________      %H=_______                                                        
stosunek masowy pierwiastków chemicznych: mC : mH=________ 

 

65. Wykreśl te właściwości które nie są właściwościami etynu. 

gaz ; ciecz ; substancja stała ; rozpuszczalny w wodzie ; nierozpuszczolny w wodzie ; palny ; niepalny ; 
bezwonny ; ma charakterystyczny zapach ; reaktywny chemicznie ; bierny chemicznie 

 

66. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania  (A-B)  oraz jego uzasadnienie  (I-II). 

Przykładami węglowodorów nienasyconych są                                                                                                                                                               
poi 

A. alkany i alkeny Ponieważ w ich cząsteczkach 
między sąsiadującymi atomami 

węgla występuje wiązanie 

 
I. wielokrotne 

B. alkeni i alkiny 
 

II. pojedyńcze 

 

67. Dopasuj nazwy węglowodorów (A-H) do szeregu homologicznego (I-III),  który reprezentują. 

A. propan       B. buten    C. pentan   D. okten      E. nonan   F. propyn   G.butyn      H. etyn 
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68. Podkreśl  właściwości , które są charakterystyczne  wyłącznie dla węglowodorów 
nienasyconych I odróżniają je od alkanów. 

są palne ; są nierozpuszczalne w wodzie ; są reaktywne chemicznie ; ulegają reakcjom przyłączania ; 
ulegają reakcjom polimeryzacji ; w zależności od liczby atomów węgla w cząsteczkach mają różne 

stany skupienia ; odbarwiają rozcieńczony roztwór manganianu(VII) potasu. 

 

 

69. Uzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia. 

    Grupa alkilowa  ;  grupa hydroksylowa 

    Cn H2n+1 OH                                                                                                                                       
________________                                       ______________________                                                                     

_____________________                                                ____________________________ 
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70. Uzupełnij tabelkę. 

Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy 
alkilowej 

Etanol    

 C4H9OH   

  CH3     CH2       CH2          OH   

   metylowa 

 

71. Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o prostych łańcuchach 
węglowych i podanych masach cząsteczkowych.                                                                                                                                                           
A)m=46 u  

                          

                          

                          

Nazwa: _____________________            Wzór  grupowy: CH3 ____________OH 

B)m=74 u 

                          

                          

                          

Nazwa: _____________________             Wzór grupowy : CH3 _____________________OH 

 

72. Podkreśl właściwości metanolu. 

 Gaz; ciecz ; substancja stała ; ma charakterystyczny zapach ; bezwonny ; palny ; niepalny ; dobrze 
rozpuszcza się wodzie ; nie rozpuszcza się w wodzie ; toksyczny ; nietoksyczny. 

Oceń prawdziwość podanych zdań . Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

1. Cząsteczka glicerolu zawiera dwie grupy hydroksylowe. P. F. 

2. Glicerol należy do alkoholi polihydroksylowych P. F. 

3. Nazwa systematyczna glicerolu to propano- 1,2,3-triol P. F. 

4. Gliceryna to powszechnie stosowana nazwa glicerolu. P. F. 



 WCT chemia, klasa 8SP.  
  

73. Uzupełnij równanie reakcji spalania glicerolu. Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

____C3H5(OH)3 + ___________              _____ C + ____H2O 

 

74. Podkreśl grupę funkcyjną w podanym wzorze ogólnym kwasów karboksylowych i napisz jej 
nazwę. 

      CnH2n+1COOH                                                                                                         
gdzie : n – kolejna liczba naturalna określająca liczbę atomów węgla w grupie alkilowej. 

Nazwa grupy funkcyjnej:_______________________________ 

 

75. Napisz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego:                                                                                                                                  
a)zawierającego w cząsteczce pięć  atomów węgla.      Wzór sumaryczny: _______________________                                   

b)występującego w jadzie mrówek.                                  Wzór  sumaryczny: ______________________ 

 

76. Oblicz masę  cząsteczkową  kwasu o podanej nazwie systematycznej oraz zawartość 
procentową węgla(procent masowy) w jego cząsteczce. 

a)kwas butanowy                                                                                                                                                                                                               
m=____________         %C=_____________ 

b)kwas metanowy                                                                                                                                                                                                        
m=____________          %C=_____________ 

 

77. Uporządkuj kwasy karboksylowe o podanych nazwach według zwiększającej się liczby atomów 
węgla w ich cząsteczkach. Zapisz litery we właściwej kolejności.                                                                                                                                          
A)kwas heksanowy B)kwas oktanowy C)kwas butanowy D)kwas etanowy                                                          

________________        ______________        _______________        ___________________ 

78. Narysuj wzór półstrukturalny nasyconego kwasu zawierającego jedną grupę karboksylową i 
48,6% (procent masowy)węgla w cząsteczce. 

Wzór półstrukturalny:________________________________________________________________ 
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79. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest 
fałszywe. 

1. Kwas mrówkowy to nazwa zwyczajowa kwasu metanowego. P F 

2. Kwas metanowy ma stały stan skupienie i bardzo dobrze rozpuszcza się. P F 

3. Kwas metanowy powoduje poparzenia skóry. P F 

4. Wodny roztwór kwasu metanowego ma charakterystyczny owocowy zapach. P F 

5. Kwas metanowy ulega reakcjom spalania i reakcji dysocjacji  jonowej. p F 

80. Uzupełnij zdania. 

Zwyczajowo kwas etanowy jest nazywany kwasem__________________________. Wzór sumaryczny 
kwasu etanowego to____________________ . kwas ten jest pochodną alkanu o nazwie 
_____________________________________. Zawiera w swojej cząsteczce ______atomy węgla oraz 
grupę funkcyjną o nazwie ________________________________. Kwas etanowy  można otrzymać w 
procesie ________________________________________________. 

81. Wykreśl  te właściwości ,, które nie są właściwościami kwasu etanowego. 

Ciecz /  substancja stała                                                                                                                                                             
bezbarwny / biały                                                                                                                                                                                                
ma charakterystyczny zapach / jest bezwonny                                                                                                                                                        
trudno rozpuszcza się w wodzie / bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie                                                                                                                                             
palny / niepalny                                                                                                                                                                                     
reaguje z metalami aktywnymi  / nie reaguje z  metalami aktywnymi                                                                                                       
reaguje z tlenkami metalami i zasadami / nie reaguje z tlenkami  metali i zasadami 

 

82. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-B) oraz jego uzasadnienie (I-II).                                                                                  
Kwas etanowy w powietrzu spala się 

A.błękitnym płomieniem, 
 
 

Ponieważ zachodzi spalanie 

 
I.niecałkowite 

 

B.żółtym, kopcącym płomieniem, 
 

II.całkowite 
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83. Podkreśl poprawne równanie reakcji spalania kwasu etanowego w powietrzu. 

A.CH3COOH + O2              2 CO + 2 H2O                      C.CH3COOH +O2           CO + H2O                                                                                                    
B.CH3COOH + O2          CO2 + H2O                           D.CH3COOH + 2 O2          2 CO2 + 2 H2O 

84. Wykreśl błędne informacje.                                                                                                                                                                             
Przykładem  wyższego kwasu karboksylowego jest kwas  mrówkowy / stearynowy. Do kwasów 
nasyconych zalicza się kwas palmitowy / oleinowy.  Kwas stearynowy oraz palmitowy należą do 
szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n-1COOH / CnH2n+1COOH. Cząsteczka kwasu 
oleinowego zawiera o dwa atomy węgla / wodoru mniej niż cząsteczka kwasu stearynowego.                                   
Kwas stearynowy ma wzór C17H35COOH/ C17H33COOH.  

85. Wykreśl błędne informacje. 

Gęstość kwasów karboksylowych zwiększa / zmniejsza się wraz ze zwiększeniem się ich masy 
cząsteczkowej. Kwasy karboksylowe, które mają od  1 do 3 / od 11 do 16 atomów węgla w 
cząsteczkach, dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niższe kwasy karboksylowe ulegają / nie ulegają 
dysocjacji jonowej. Reaktywność chemiczna kwasów karboksylowych zmniejsza / zwiększa  się wraz 
ze zwiększaniem się liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Wyższe kwasy karboksylowe to     
oleiste ciecze / substancje stałe o delikatnych / ostrych zapachach. 

86. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 

1. Reaktywność kwasów karboksylowych wynika z 
obecności w ich cząsteczkach grupy karboksylowej. 

P F 

2. Kwasy karboksylowe są palne. P F 

3. Niższe kwasy karboksylowe reagują z metalami, tlenkami 
metali i zasadami. 

P F 

4. Wyższe kwasy karboksylowe nie reagują z metalami, 
tlenkami metali i zasadami. 

P F 

5. Wyższa kwasy karboksylowe ulegają dysocjacji jonowej. p F 

87. Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego kwasów karboksylowych. 

A)_______C2H5COOOH + ____________            _______________+__________________                                                                                                    

B)_______ C4H9COOOH+____________            _______________+__________________                                                         

C)_______ C15H31COOOH+____________            _______________+_________________   

D)_______ C17H35COOOH+____________            _______________+_________________                                                         
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88. Wykreśl błędne informacje. 

Estryfikacja to reakcja chemiczna zachodząca miedzy kwasami organicznymi lub tlenowymi kwasami 
nieorganicznymi / tylko między kwasami karboksylowymi  a wodorotlenkami / alkoholami.  W 
wyniku tej reakcji chemicznej powstają  ester  i woda / eter  i  woda / ester i wodór.  Grupa 
funkcyjna otrzymanego produktu organicznego ma wzór- COOH / -COO- i nazywana jest grupą  
estrową / karboksylową. 

89. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań. 

Aminokwasy należą do związków  organicznych zawierających   A / B. w ich skład wchodzą grupy                                       
C / D i E / F  o wzorach odpowiednio  G / H  oraz  I / J.  grupy te różnią się charakterem chemicznym.   
Grupa  C / D  ma charakter  K / L , a E / F  wykazuje charakter M / N. 

A.trzy grupy funcyjne               E.karbonylowa        I.    COOH             M.obojętny                                                                                                    
B.dwie grupy funkcyjne           F.karboksylowa       J.   CO                    N. kwasowy                                                                                                             
C. aminowa                                G.   NH4        K. zasadowy                                                                                                                          
D.amonowa                               H.   NH2                               L. obojętny       

90. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania  (A-C)  oraz jego uzasadnienie  (I-III).                                                                                             
kwas aminooctowy  wykazuje w roztworze wodnym odczyn 

A.kwasowy, 
 
 
 

Ponieważ 
występują w nim 

 
I. dwie grupy funkcyjne o charakterze kwasowym. 

B.zasadowy, 
II. dwie grupy funkcyjne: jedna o charakterze       
kwasowym, a druga zasadowym. 

C.obojętny, 
III. dwie grupy funkcyjne: jedna o charakterze 
kwasowym, a druga obojętnym. 

91. Podkreśl symbole wszystkich pierwiastków chemicznych, które stanowią więcej niż 5% (procent 
masowy) składu pierwiastkowego białek.                                                                                                                                                                     
S ;  MG  ;  F  ;  C  ;  P ;  I ; O ; Fe ; N ; Zn ; H ; Cl ; Cu 

 

92. Uzupełnij zdania. 

Białka stanowią materiał________________________ tkanek.  W organizmach powstają z  
_________________________________ w wyniku reakcji __________________________ .                                               
Białka można podzielić na _____________________ , zbudowane tylko z reszt aminokwasowych ,                
i ________________________ , które zawierają także pierwiastki  chemiczne lub przyłączone 
cząsteczki innych związków chemicznych. 
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93. Oceń prawdziwość podanych zdań.  Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest 
fałszywe. 

1. Skład pierwiastkowy tłuszczów to węgiel, wodór i tlen. P F 

2. Tłuszcze zaliczane są do estrów niższych kwasów karboksylowych. P F 

3. Glicerol zaliczany jest do alkoholi. P F 

4. Tłuszcz powstają w reakcji zobojętnienia. p F 

94. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

Tłuszcz A / B  w wodzie.  Mają gęstość C / D  od gęstości wody, dlatego po dodaniu do niej tworzą       
E  / F warstwę. Po wstrzaśnięciu probówki zawierającej wodę z olejem roślinnym powstaje  G / H, 
która jest mieszaniną I / J.     

A.rozpuszczają się             E. dolną I.dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy                                                                
B.nie rozpuszczaja się   F.górną J.niejednorodą cieczy i substancji                                                                                       
C.większą    G.emulsja                                                                                                                                         
D.mniejszą   H.zawiesina 

 

                                                          Podział tłuszczów ze względu na 

                               pochodzenie                            budowę cząsteczki 

●                                                                                    , 

np. ___________________________________ 

●  ____________________________________ , 

np. ____________________________________ 

 

●                                                                                    , 

np. ___________________________________ 

●  ____________________________________ , 

np. ____________________________________ 

 

 

95. Wykreśl błędne informacje. 

Sacharydy, nazywane inaczej  cukrami / węglowodorami, są związkami nieorganicznymi / 
organicznymi. W ich skład wchodzą tylko węgiel, tlen i wodór.  Przykładem monosacharydu  jest 
fruktoza  / sacharoza. Występująca w mleku laktoza należy do monosacharydów / disacharydów. 



 WCT chemia, klasa 8SP.  
96. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy sacharydów wybrane spośród podanych.                                                                                             
Fruktoza ; sacharoza ; glukoza ; skrobia ; celuloza 

  sacharydy proste  

złożone  

 

97. Ocen prawdziwość podanych zdań. .  Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest 
fałszywe. 

1 Glukoza i fruktoza to oligosacharydy P F 

2 Glukoza i fruktoza powszechnie występują w owocach P F 

3 Wzór sumaryczny monosacharydów zawierających w cząsteczkach 6 
atomów węgla to C6H12O6 

P F 

4 Monosacharydy są bezbarwne i bezwonne i nie mają smaku. P F 

5 Masa cząsteczkowa glukozy jest równa 180 u. P F 

6 Stosunek mas pierwiastków w cząsteczce fruktozy wynosi  mc : mH : 

mo=1 : 2 : 1 
p F 

 

98. Podkreśl właściwości fruktozy  

Cieczy;  substancje stałe ;  charakterystyczne zapachy ;  bezwonne ;  krystaliczne ;  bezpostaciowe ; 
słodkie ;  bez smaku ;  brązowe ;  bezbarwne lub białe ;  słabo rozpuszczalne w wodzie ;                                                           
dobrze rozpuszczalne w wodzie. 

99. Uzupełnij uproszczony zapis reakcji fotosyntezy oraz podaj nazwy jej substratów i produktów. 

________CO2 + ______________________energia słoneczna    _________________  + _______O2                            
       chlorofil                                                                                                                                                   

Nazwy substratów:___________________________________________________________________                           
Nazwy produktów:___________________________________________________________________ 

 



 WCT chemia, klasa 8SP.  
100. Napisz uproszczone równanie reakcji utleniania glukozy w organizmie. Wyjaśnij znaczenie 
glukozy dla organizmu. 

Równanie reakcji chemicznej: 

__________________________________________________________________________________ 
wyjaśnienie:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

101. Uzupełnij tabelę, wpisując informacje dotyczące sacharozy. 

Wzór sumaryczny Masa 
cząsteczkowa, u  

Stosunek masowy 
pierwiastków 

Zawartość procentowa 
(procent masowy) % 
Węgla Wodoru tlenu 

   
   

 

102. Wykreśl te właściwości , które nie są właściwościami sacharozy. 

Ciecz / substancja stała                                                                                                                                                                                 
bezbarwna / żółta                                                                                                                                                      
bezwonna / ma charakterystyczny zapach                                                                                                             
ma słodki smak /  ma słony smak                                                                                                                          
dobrze rozpuszcza się w wodzie / trudno rozpuszcza się w wodzie  

 

103. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania (A-B) oraz jego uzasadnienie (I-II). 

Sacharoza należy do: 

A.polisacharydów 
 
 
ponieważ 
 
 

I.W wyniku rozkładu z jednej cząsteczki sacharozy 
powstają dwie cząsteczki cukrów prostych. 

B.disacharydów 
II. w wyniku spalania z jednej cząsteczki sacharozy  
powstają dwa związki chemiczne. 

104. Uzupełnij równanie rozkładu sacharozy. Podaj nazwy substratów i produktów. 

     ______________+ ____________             HCI, enzymy    _______________+_________________                                                                                                                            
hydroliza 

Nazwy substratów : __________________________________________________________________                                        
Nazwy produktów: __________________________________________________________________              



 WCT chemia, klasa 8SP.  
105. Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań.    

Polisacharydy są zbudowane z  A / B  cząsteczek monosacharydów. Wzór ogólny skrobi i celulozy to  
C / D. Skrobię uzyskuje się przede wszystkim z E / F, celulozę z włókien G / H. celuloza znajduje się w  
I / J  roślin. Celuloza wykazuje budowę  K / L.  

A. wielu                              E. bulw ziemniaków i kukurydzy                   I. ścianach komórkowych                                                                                                             
B. dwóch                           F. buraków cukrowych                                    J. jadrach komórkowych                                                                                                                
C.C6H12O11                         G. bawełny i  lnu                                             K. włóknistą                                                                                                                  
D.(C6H10O5)n                                  H. wełny i jedwabiu naturalnego                L. krystaliczną      

 

106. Podkreśl właściwości skrobi. 

Substancja stała ; ciecz ; bezwonna ; ma charakterystyczny zapach ; ma biała barwę ; bezbarwna ; 
palna ; nie ma smaku ; ma słodki smak ; ulega hydrolizie w organizmie człowieka ; nie ulega 
hydrolizacji  w organizmie człowieka ; nie rozpuszcza się w wodzie ; trudno rozpuszcza się wodzie ; 
higroskopijna  ;  śliska w dotyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


