
Zad. A. (10 pkt.) 
 Kwasowość mleka można wyznaczyć poprzez miareczkowanie alkacymetryczne próbki mleka 

mianowanym roztworem wodorotlenku sodu wobec fenoloftaleiny użytej jako wskaźnika. Kwasowość mleka 

można wyrazić w następujących jednostkach: 
- stopniach Soxhleta [°S] - liczba ml roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,25 mol L-1 potrzebna do 
zobojętnienia 50 ml mleka; 
- stopniach Soxhleta-Henkla [°SH] - liczba ml roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,25 mol L-1 potrzebna 
do zobojętnienia 100 ml mleka. 
 Na podstawie kwasowości wyznaczonej w stopniach Soxhleta-Henkla można ocenić jakość mleka 
(Tabela 1). 
 Zawartość białka w mleku powinna wynosić 3,3 - 4,0%. Do oznaczenia zawartości białka w mleku 
można wykorzystać metodę formolową, która polega na miareczkowaniu próbki mleka mianowanym 
roztworem 0,1 mol L-1 NaOH w obecności fenoloftaleiny, aż do pojawienia się jasnoróżowej barwy (etap 1). 
Następnie dodaje się zobojętnionego roztworu formaldehydu i miareczkuje mianowanym roztworem  
0,1 mol L-1 NaOH, aż do ponownego pojawienia się jasnoróżowej barwy (etap 2). Zawartość białka  
(w procentach) wyznacza się ze wzoru: 

x = a   1,92 
gdzie: x - zawartość białka w próbce [%]; a - średnia objętość 0,1 mol L-1 NaOH zużyta do miareczkowania 
 w etapie 2 [ml]; 1,92 - współczynnik przeliczeniowy (1 ml 0,1 mol L-1 NaOH odpowiada 1,92 g białka w 100 g 
próbki). 

Tabela 1. Ocena jakości mleka  na podstawie kwasowości wyznaczonej w stopniach Soxhleta-Henkla [°SH]. 
Kwasowość mleka 

[°SH] 
Cena jakości mleka i jego przydatności do przetworzenia 

> 6,5 pochodzące od krów ze schorzeniem wymion, rozwodnione lub z dodatkiem środków 
neutralizujących (np. sody) 

6,5-7,5 świeże 
8-9 lekko nakwaszone, nie nadające się do przerobu  – niska stabilność termiczna białek podczas 

pasteryzacji 
10-12 nakwaszone silnie  – ścięcie podczas gotowania 
24-28 ścięcie mleka w temperaturze pokojowej 

 Klepacka Mirosława (red.), Analiza żywności, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2005 

a)(4 pkt.)Wyznacz kwasowość próbki mleka metodą miareczkową. W tym celu, do 3 kolb stożkowych  
pobierz po 50 ml próbki mleka, dodaj po 1 ml 2% roztworu fenoloftaleiny. Miareczkuj mianowanym 
roztworem 0,25 mol L-1 NaOH, aż do pojawienia się różowego zabarwienia utrzymującego się przez około 
30 s. Uzupełnij tabelkę znajdującą się w Arkuszu Odpowiedzi. Kwasowość mleka wyraź w stopniach 
Soxhleta i Soxhleta-Henkla. 
b)(1 pkt.) Korzystając z informacji zamieszczonych w Tabeli 1, oceń jakość badanego mleka. 
c)(5 pkt.) Trzech uczniów indywidualnie oznaczało zawartość białka w tej samej próbce mleka metodą 
formolową. Każdy z nich wykonał po trzy równoległe oznaczenia. Objętości zużytego roztworu NaOH  
w obu etapach miareczkowania zostały zamieszczone w Tabeli 2. Na podstawie zamieszczonych wyników, 
oblicz zawartość białka w badanej próbce mleka (Uwaga: Zawartość białka w próbce mleka stanowi 
średnią arytmetyczną z zawartości wyznaczonych przez każdego z uczniów). Wynik podaj z dokładnością 
do trzeciego miejsca po przecinku. Oceń, czy zawartość białka w badanym mleku mieści się w normie. 
 
Tabela 2. Wyniki uzyskane podczas oznaczania kazeiny w próbce mleka metodą formolową. 
 Uczeń 1 Uczeń 2 Uczeń 3 

L.p. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Objętość NaOH zużyta w 

etapie 1 [ml] 
15,6 16,2 17,0 17,0 16,5 15,8 15,8 16,5 16,0 

Objętość NaOH zużyta w 
etapie 2 [ml] 

1,8 1,6 1,5 1,6 1,65 1,7 1,55 1,7 1,6 
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Treść zadań 



Zad. B. (10 pkt.) 
 Mając do dyspozycji następujące odczynniki: 1% roztwór FeCl3, odczynnik Lucasa (roztwór 
bezwodnego chlorku cynku w stężonym kwasie solnym), 5% roztwór NaHCO3, 5% roztwór CuSO4 oraz 10% 
roztwór NaOH, przeprowadź odpowiednie doświadczenia mające na celu identyfikację wymienionych 
związków chemicznych: alkohol etylowy, fenol, pirogalol (1,2,3-trihydroksybenzen), glukoza, glicerol. 
W probówkach znajdują się wyłącznie pojedyncze substancje.  
a)(5 pkt.) Podaj nazwy związków chemicznych znajdujących się w probówkach 1-5.  
b)(5 pkt.) Zapisz obserwacje pozwalające na identyfikację poszczególnych związków znajdujących się  
w probówkach 1-5. 
 
Zad. C (9 pkt.) 
 Istnieje kilka metod ilościowego oznaczania zawartości białek w próbce. Między innymi należą do 
nich metoda spektrofotometryczna oraz metoda biuretowa. W metodzie spektrofotometrycznej wykorzystuje 
się zjawisko pochłaniania promieniowania przez badane substancje w celu wykrycia, identyfikacji lub 
ilościowego oznaczenia, gdyż cechą charakterystyczną każdej substancji chemicznej jest zdolność do 
absorpcji ściśle określonych kwantów promieniowania z zakresu widma elektromagnetycznego. 
a)(3 pkt) Podaj treść i wzór prawa Lamberta-Beera oraz wyjaśnij wszystkie symbole użyte w podanym 
wzorze. 
b)(2 pkt.) Podaj wzory i wyjaśnij pojęcia absorbancji i transmitancji. 
c)(3 pkt.) Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości białka w roztworze albuminy wołowej odbywało 

się z następujący sposób. Z przygotowanego wcześniej roztworu w kolbce o pojemności  10 ml 

odmierzono 0,5 ml roztworu wyjściowego i wprowadzono do kuwetki kwarcowej o pojemności 1 ml,  

a następnie uzupełniono kuwetkę wodą destylowaną. Pomiar wykonano  przy długości  fali  280 nm  

trzykrotnie.  Analogicznie przeprowadzono drugą serię pomiarów przy długość fali 260 nm. Otrzymane 

wyniki zostały zamieszczone w Tabeli 3. Oblicz zawartość białka w roztworze wyjściowym wiedząc, że 

przybliżone stężenia białka w analizowanej próbie można wyliczyć z równania: 

Białko (mg/ml) = 1,55 · A280– 0,76  · A260 

Wynik podaj w µg w przybliżeniu do liczb całkowitych. 

 
Tabela 3. Wartości absorbancji uzyskane podczas spektrofotometrycznego oznaczania białka przy długościach fali 280 i 260 nm. 

Absorbancja przy 280 nm Absorbancja przy 260 nm 

0,118 0,086 

0,123 0,092 

0,119 0,095 

 
d)(1 pkt.) Podaj jaki warunek muszą spełniać badane związki, aby dawały pozytywny wynik próby 
biuretowej.  
 
Zad. D. (14 pkt.) 
 W czterech probówkach ponumerowanych od 1 do 4 znajdują się umieszczone w dowolnej kolejności 
roztwory następujących jonów: Zn2+, Mg2+, Cd2+, Pb2+. Uzasadnij każdą identyfikację uzgodnionymi 
równaniami przeprowadzonych reakcji. 
a)(6 pkt.) Stosując tylko roztwory NaOH i NH4OH zidentyfikuj zawartość probówek. Zapisz obserwacje 
umożliwiające identyfikację jonów. 
b)(8 pkt.) Uzasadnij każdą identyfikację uzgodnionymi równaniami przeprowadzonych reakcji stosując 
zapis jonowy skrócony. 

 

Zad. E. (7 pkt.)  
Dodawanie barwników spożywczych to jeden ze sposobów uatrakcyjniania wyglądu żywności. 

Często używane są w produkcji napojów, galaretek, żelków i innych artykułów cukierniczych chętnie 
spożywanych przez dzieci. Jednym z takich barwników jest tartazyna oznaczana na etykietach produktów 
żywnościowych jako E102. Jak dowiodły badania, jej regularne spożywanie w ilościach przekraczających 
zalecaną maksymalną dawkę ( 7,5 mg/kg masy ciała) może powodować u dzieci obniżenie trwałe obniżenie 
zdolności koncentracji przez co niekorzystnie wpływa na ich postępy w nauce. Dlatego też dyrektywa Komisji 
Europejskiej znacznie ogranicza możliwości stosowania jej jako składnika żywności. Analiza  
z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej, pozwala zidentyfikować ten niepożądany składnik 
produktów spożywczych z pośród innych obecnych w nich barwników.  



 W zestawie doświadczalnym znajduje się: komora chromatograficzna, płytka pokryta żelem 
krzemionkowym o wymiarach 5 cm × 10 cm, liniuszek kalkulator z logarytmami, ołówek, linijka 10 cm, faza 
ruchoma n-heksan:etanol 96% (w stosunku objętościowym2:8), mikrostrzykawka 10 μl, zlewka z metanolem 
do pukania mikrostrzykawki ręcznik papierowy do płukania mikrostrzykawki, 2 próbówki Eppendorfa - 
jedna z mieszaniną barwników, druga ze wzorcem tartazyny. 
 Za pomocą mikrostrzykawki nanieść plamkę substancji wzorcowej o objętości ok. 1 μL oraz badaną 
mieszaninę w objętości ok. 2 μL na linię startu, znajdującą się w odległościach ok. 10 mm od dolnej krawędzi 
płytki z żelem krzemionkowym. Aby w równych odstępach nanieść plamki należy wykorzystać liniuszek. 
UWAGA! Po każdym naniesieniu plamki mikrostrzykawkę należy 5-krotnie przepłukać metanolem, aby 
uniknąć wzajemnego zanieczyszczania dozowanych substancji Po upływie ok. 2 min od ostatniego 
dozowania płytkę umieścić w komorze chromatograficznej (sorbentem do dołu), nałożyć częściowo na nią 
pokrywę komory („duże szkło”), a następnie wlać do dozownika fazę ruchomą i rozpocząć rozdział 
chromatograficzny poprzez płynne dosunięcie płytki dozownika fazy ruchomej do płytki chromatograficznej. 
Kiedy czoło fazy ruchomej zbliży się do linii mety (ok. 5 mm od górnej krawędzi płytki) należy w miarę szybko 
przerwać proces poprzez cofnięcie płytki dozownika i wyciągnięcie płytki chromatograficznej z komory. Za 
pomocą ołówka zaznaczyć linię mety zanim faza ruchoma wyschnie, a następnie płytkę chromatograficzną 
umieścić pod dygestorium w celu odparowania pozostałości fazy ruchomej. Przeprowadzić analizę 
porównawczą otrzymanych chromatogramów. W celu ułatwienia analizy po wysuszeniu płytki można 
narysować ołówkiem linię startu oraz obrysować plamki. 
a)(1 pkt.) Podaj liczbę widocznych składników mieszaniny. 
b)(1 pkt.) Zidentyfikuj tartazynę, w tym celu podaj jej kolor i położenie w stosunku do innych widocznych 
plamek.  
c)(2 pkt.) Oblicz współczynniki RF  i RM  w wykorzystanym układzie chromatograficznym. 
d)(1 pkt.) Podaj dwa inne od żelu krzemionkowego przykłady faz stacjonarnych używanych  
w chromatografii cieczowej. 
d)(2 pkt.) Podaj dwie zalety i dwie wady chromatografii cienkowarstwowej. 
 
 
 

Odpowiedzi należy udzielać tylko w arkuszu odpowiedzi. Łączna ilość punktów: 50  

 

Czas trwania konkurencji: 120 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zad. A (7,5 pkt.) 
a) Przykładowe rozwiązanie: 

L.p. 

Objętość 
próbki 
mleka 
[ml] 

Objętość NaOH 
zużyta na 

miareczkowanie 
[ml] 

Średnia objętość 
NaOH zużyta na 
miareczkowanie 

[ml] 

Kwasowość 
mleka w 

stopniach 
Soxhleta 

[°S] 

Kwasowość 
mleka w 

stopniach 
Soxhleta-

Henkla 
[°SH] 

1 

50 

4,2 

4,2 4,2 8,4 2 4,15 

3 4,3 
 

1 pkt - za wyznaczenie średniej 
objętości NaOH z uzyskanych wyników 

1 pkt. - za wyznaczenie kwasowości 
mleka w stopniach Soxhleta 

1 pkt. - za wyznaczenie kwasowości 
mleka w stopniach Soxhleta-Henkla 

1 pkt. - za dokładność oznaczenia 
(błąd pomiędzy średnią objętością 

NaOH podaną w modelu, a wartością 
podaną przez różnicę nie może być 

większy niż  ± 0,3) 

b) Ocena jakości mleka: lekko nakwaszone, nie nadające się do 
przerobu  (odpowiedź na podstawie kwasowości podanej w °SH w 
tabeli powyżej) 

1 pkt. - za poprawną ocenę jakości 
mleka na podstawie wyznaczonej 

kwasowości w °SH 

c) Wyznaczenie średniej objętości NaOH zużytej w drugim etapie 
miareczkowania: 

Uczeń 1: 
           

 
         

Uczeń 2: 
            

 
         

Uczeń 3: 
            

 
         

Obliczenie zawartości białka: 
Uczeń 1:                      
Uczeń 2:                      
Uczeń 3:                      
 
Zawartość kazeiny w próbce mleka (wartość średnia) 

     

 
        

Odpowiedź: Zawartość białka w mleku wynosi 3,136%. Zawartość 
białka w mleku jest poniżej normy. 

1 pkt. - za poprawne obliczenie 
średniej objętości NaOH zużytego w 

etapie 2 miareczkowania dla każdego 
z uczniów 

1 pkt. - za obliczenie zawartości 
białka z wyników uzyskanych przez 

każdego z uczniów 
1 pkt. - za wyznaczenie zawartości 

białka w próbce mleka (wartość 
średnia z wyników) 

1 pkt. - za podanie odpowiedzi z 
zawartością białka w odpowiednim 

przybliżeniem i w odpowiedniej 
jednostce [%] 

1 pkt. - za prawidłową ocenę, czy 
zawartość białka mieści się w normie 

 Łącznie: 10 pkt. 
 
Zad. B. (10 pkt.) 
a)  

Nr 
probówki 

1 2 3 4 5 

Drużyna 1 alkohol 
etylowy 

fenol pirogalol glukoza glicerol 

Drużyna 2 glukoza alkohol 
etylowy 

pirogalol glicerol fenol 

Drużyna 3 glukoza pirogalol alkohol 
etylowy 

fenol glicerol 

Drużyna 4 pirogalol glicerol fenol alkohol 
etylowy 

glukoza 

Drużyna 5 glukoza fenol pirogalol glicerol alkohol 
etylowy 

Drużyna 6 fenol glukoza glicerol pirogalol alkohol 
etylowy 

Drużyna 7 glicerol fenol glukoza pirogalol alkohol 
etylowy 

Drużyna 8 glicerol pirogalol fenol alkohol 
etylowy 

glukoza 

 
 
 

Po 1 pkt. za każde prawidłowe 
przyporządkowanie związku 

chemicznego do probówki 
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Model odpowiedzi 



 
b)  

Nazwa związku Obserwacje 
Alkohol etylowy Po dodaniu do świeżo strąconego Cu(OH)2 

(galaretowaty, niebieski osad) uzyskanego 
poprzez zmieszanie CuSO4 z NaOH nie 
obserwuje się zmian zachodzącej reakcji. 
Nie obserwuje się zmian po dodaniu FeCl3. 

Fenol Po dodaniu FeCl3 pojawia się fioletowe 
zabarwienie. Po dodaniu NaHCO3 fioletowa 
barwa zanika i pojawia się pomarańczowe 
zabarwienie. 

Pirogalol Po dodaniu FeCl3 pojawia się 
ciemnoczerwone zabarwienie. Po dodaniu 
NaHCO3 ciemnoczerwona barwa zanika i 
pojawia się ciemnofioletowe zabarwienie. 

Glicerol Po dodaniu do świeżo strąconego Cu(OH)2 

(galaretowaty, niebieski osad) uzyskanego 
poprzez zmieszanie CuSO4 z NaOH, osad 
roztwarza się i  powstaje klarowny roztwór 
o szafirowej barwie. 

Glukoza Po dodaniu do świeżo strąconego Cu(OH)2 

(galaretowaty, niebieski osad) uzyskanego 
poprzez zmieszanie CuSO4 z NaOH, osad 
roztwarza się i  powstaje klarowny roztwór 
o szafirowej barwie. Po ogrzaniu w łaźni 
wodnej powstaje brunatny osad. 

 

Po 1 pkt. za podanie pełnych 
obserwacji dla każdego z związków 
Po 0,5 pkt. w przypadku udzielenia 

niepełnej odpowiedzi 
Po 0 pkt. w przypadku, gdy podane 

obserwacje całkowicie odbiegają od 
tych wskazanych w modelu 

 Łącznie: 10 pkt. 
 
Zad. C (9 pkt.) 
a) Treść prawa Lamberta-Beera: absorbancja jest wprost 

proporcjonalna do stężenia substancji absorbującej oraz do 
grubości warstwy roztworu. 
Wzór:          A = k · c · l               lub           A = log I/Io = k · c · l     
gdzie:         
Io– natężenie światła monochromatycznego o określonej długości 
fali padającego na roztwór    
I– natężenie światła po przejściu przez roztwór  
k – współczynnik absorbancji właściwej dla danej długości fali, 
wielkość charakterystyczna dla danej substancji (niezależna od jej 
stężenia) i rozpuszczalnika dla danej długości fali 
c – stężenie danego związku (mol L-1)  
l – grubość warstwy absorbującej, standardowo l = 1 cm 

1 pkt. - za poprawną treść prawa 
Lamberta-Beera 

1 pkt. - za wzór prawa Lamberta-
Beera 

1 pkt. - za wyjaśnienie wszystkich 
symboli w zapisanym wzorze prawa 

Lamberta-Beera 

b)  Transmitancja (T) - stosunek intensywności promieniowania po 
przejściu przez atomizer (I) do początkowej intensywności wiązki 
(Io). 0,5 za definicje 
 T = I/Io 
Absorbancja (A) - określa ilość zaabsorbowanego 
promieniowania:  0,5 za definicje 
A = log Io/I 

0,5 pkt. - za definicję transmitacji 
0,5 pkt. - za wzór na wyznaczenie 

transmitacji 
0,5 pkt. - za definicję absorbancji 
0,5 pkt. - za wzór na wyznaczenie 

absorbancji 

c) Obliczenia: 
Średnia wartość absorbancji przy 280 nm = 0,120 
Średnia wartość absorbancji przy 260 nm = 0,091 
Po podstawieniu do wzoru:  0,5 za wynik*  

1,55 · 0,120 – 0,76 · 0,091 = 0,186 – 0,069 = 0,117 mg ml-1 

 
Uwzględnienie rozcieńczenia próbki: 
0,177  · 2 = 0,234 mg 

0,5 pkt. - za wyznaczenie średnich 
wartości absorbancji przy długości 

fali 280 i 260 nm 
0,5 pkt. - za wyznaczenie zawartości 

białka ze wzoru 
1 pkt. - za prawidłowe wyznaczenie 

ilości białka w roztworze wyjściowym 
1 pkt. - za podanie zawartości białka 
w µg z odpowiednim przybliżeniem 



 
Obliczenie zawartości białka w roztworze wyjściowym:  
1 ml    -   0,234 mg 
10 ml  -      x 
   x = 2,34 mg 
 
Zmiana jednostki z mg na µg  
2,34 mg  →  2340 µg 
 
Odpowiedź: W roztworze wyjściowym albuminy wołowej 
znajduje się 2340 µg białka. 

d) Warunkiem koniecznym jest występowanie co najmniej dwóch 
wiązań peptydowych bezpośrednio obok siebie lub przedzielonych 
nie więcej niż jednym atomem węgla. 

1 pkt. - za poprawną odpowiedź 
0 pkt. - za niepoprawną odpowiedź 

lub częściowe udzielenie odpowiedzi 
 

 Łącznie: 9 pkt. 
Zad. D (10 pkt.) 
a) Nr 

probówki 
1 2 3 4 

Drużyna 1 Zn
2+ Cd

2+ Mg
2+ Pb

2+ 

Drużyna 2 Mg
2+ Zn

2+ Pb
2+ Cd

2+ 

Drużyna 3 Zn
2+ Pb

2+ Mg
2+ Cd

2+ 

Drużyna 4 Cd
2+ Zn

2+ Pb
2+ Mg

2+ 

Drużyna 5 Cd
2+ Pb

2+ Zn
2+ Mg

2+ 

Drużyna 6 Mg
2+ Zn

2+ Pb
2+ Cd

2+ 

Drużyna 7 Pb
2+ Cd

2+ Zn
2+ Mg

2+ 

Drużyna 8 Cd
2+ Mg

2+ Pb
2+ Zn

2+ 

 
 Obserwacje towarzyszące użyciu: 

Nr 
prob. 

Jon NaOH NH4OH 

1 Zn2+ Powstaje biały galaretowaty 
osad wodorotlenku cynku 
rozpuszczalny w nadmiarze 
odczynnika. Osad rozpuszcza 
się w amoniaku  
[.→ Zn(NH3)42+]. 

Powstaje biały osad 
wodorotlenku lub 
hydroksosoli rozpuszczalny w 
nadmiarze amoniaku. 

2 Cd2+ Powstający biały osad 
wodorotlenku kadmu 
Cd(OH)2 nie rozpuszcza się w 
nadmiarze odczynnika 
(odróżnienie od Zn2+ i Pb2+). 
Osad rozpuszcza się w 
amoniaku z utworzeniem 
bezbarwnego 
amminakompleksu 
Cd(NH3)62+ (odróżnienie od 
Pb). 

Powstaje biały osad Cd(OH)2 
rozpuszczalny w nadmiarze 
amoniaku z utworzeniem 
bezbarwnego kompleksu 
Cd(NH3)6

2+ (odróżnienie od 
Pb). 

3 Mg2+ Powstający biały osad 
Mg(OH)2 nie rozpuszcza się w 
nadmiarze wodorotlenku 
alkalicznego i w amoniaku. 

Amoniak tylko częściowo 
strąca magnez w postaci 
osadu Mg(OH)2 

nierozpuszczalnego w 
nadmiarze odczynnika. 

4 Pb2+ Powstaje biały osad 
wodorotlenku ołowiu, 
rozpuszczalny w nadmiarze 
odczynnika, nierozpuszczalny 

Powstaje biały osad 
wodorotlenku ołowiu, 
nierozpuszczalny w 
amoniaku. 

Po 0,5 pkt. - za poprawne 
przyporządkowanie jonu do probówki 
Po 0,5 pkt. - za poprawne obserwacje 
towarzyszące reakcji danego jonu z 

NaOH 
Po 0,5 pkt. - za poprawne obserwacje 
towarzyszące reakcji  danego jonu z  

NH4OH 
 



w amoniaku. 

 
 

b)  Jon 
Równania reakcji w formie jonowej skróconej zachodzące po dodaniu: 

NaOH NH4OH 
Zn2+ Zn2+  +  2OH-  →  Zn(OH)2↓ 

Zn(OH)2↓ + 2OH- →  Zn(OH)4
2- 

Zn2+  +  2OH-  →  Zn(OH)2↓ 

Zn(OH)2↓ + 4NH3  → Zn(NH3)4
2+  +  

2OH- 

Cd2+ Cd2+  +  2OH-  →  Cd(OH)2↓ 

Cd(OH)2↓  +  6NH3  →  

Cd(NH3)6
2+  +  2OH- 

Cd2+  +  2OH-  →  Cd(OH)2↓ 

Cd(OH)2↓ + 6NH3  → Cd(NH3)6
2+  +  

2OH- 

Mg2+ Mg2+  +  2OH-  →  Mg(OH)2↓ Mg2+  +  2OH-  →  Mg(OH)2↓ 

Pb2+ Pb2+  +  2OH-  →  Pb(OH)2↓ 

Pb(OH)2↓  + 2OH-  →  Pb(OH)4
2- 

Pb2+  +  2OH-  →  Pb(OH)2↓ 

 

Punktowanie reakcji z NaOH: 
Po 1 pkt. - za prawidłowy zapis w 

formie jonowej skróconej wszystkich 
reakcji danego jonu z NaOH 

Po 0,5 pkt. - za udzielenie niepełnej 
odpowiedzi lub niewielkie błędy w 

zapisie reakcji 
Po 0 pkt. - za brak odpowiedzi, 

udzielenie odpowiedzi odbiegających 
od tych wskazanych w modelu i/lub 
liczne błędy w zapisie reakcji i/lub 

zapis reakcji w formie cząsteczkowej 
 

Punktowanie reakcji z NH4OH: 
Po 1 pkt. - za prawidłowy zapis w 

formie jonowej skróconej wszystkich 
reakcji danego jonu z NH4OH 

Po 0,5 pkt. - za udzielenie niepełnej 
odpowiedzi lub niewielkie błędy w 

zapisie reakcji 
Po 0 pkt. - za brak odpowiedzi, 

udzielenie odpowiedzi odbiegających 
od tych wskazanych w modelu i/lub 
liczne błędy w zapisie reakcji i/lub 

zapis reakcji w formie cząsteczkowej 
 
 

 Łącznie: 14 pkt. 
 
Zad. D (7 pkt.) 
a) 3 składniki 1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

 

b)  Tartazyna to najniższa jasnożółta plama na chromatogramie 

mieszaniny. 

 

1 pkt. - za poprawną odpowiedź 

c) RF = 0,81 (±0,05) 

 RM = od -0,79 do -0,5 ( w zależności od obliczonego RF ) 

 

1 pkt. - za obliczenie współczynnika RF 
1 pkt. - za obliczenie współczynnika 

RM 

d) Przykładowe odpowiedzi: 
tlenek glinu, celuloza, ziemia okrzemkowa, tlenek wapnia 

0,5 pkt.- za podanie jednego 
poprawnego przykładu 

1 pkt. - za podanie dwóch przykładów 
 

e) Zalety (przykładowe): 

- możliwość analizowania równolegle dużej ilości próbek 
- możliwość przerwania rozwijania chromatogramu w dowolnym 
momencie 
- relatywnie krótki czas analizy 
- niskie koszty analizy 
- mała ilość potrzebnych rozpuszczalników organicznych 
- brak konieczności wcześniejszego przygotowania próbki 
Wady (przykładowe): 
- rozdział prowadzony w warunkach nierównowagowych 
- występowanie zjawiska demiksji 
- niska czułość w porównaniu do innych technik 
chromatograficznych 
- nie najlepsza powtarzalność w porównaniu do innych technik 
chromatograficznych 

0,5 pkt. - za podanie jednej poprawnej 
zalety 

1 pkt. - za podanie dwóch zalet 
0,5 pkt. - za podanie dwóch 

poprawnych wad 
1 pkt. - za podanie dwóch wad 

 Łącznie: 7 pkt. 
 

 


