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TEMATYKA 

I OGÓLNOPOLSKIEGO 

TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO 

 
 

KONKURENCJA PLAKATOWA: 
1. Analiza leków w materiale biologicznym: np. ibuprofenu, morfiny itp. 

2. Analiza toksykologiczna środków odurzających i substancji psychotropowych: np. alkoholu 

etylowego, amfetaminy, heroiny itp. 

3. Chemiczne badania kryminalistyczne: włókien, mikrookruchów szklanych, plam krwawych, 

odcisków palców, śladów powystrzałowych, pieniędzy i dokumentów (np. analiza tuszu) itp. 

4. Osmologia i instrumentalne badanie zapachów: klasyfikacje zapachów, zabezpieczanie 

śladów zapachowych, zastosowanie elektronicznego „nosa” w kryminalistyce itp. 

5. Oznaczanie trucizn nieorganicznych: np. związków rtęci, arsenu itp. 

6. Techniki ekstrakcyjne stosowane w kryminalistyce: ekstrakcja ciecz-ciecz, ekstrakcja na ciele 

stałym, ekstrakcja wspomagana mikrofalami lub ultradźwiękami itp. 

7. Współczesne metody analityczne w laboratoriach kryminalistycznych: chromatografia (GC, 

HPLC, TLC), spektroskopia (IR, Ramana, NMR), spektrometria mas, elektroforeza, spektrometria 

fluorescencyjna, absorpcyjna spektrometria atomowa itp. 

8. Wykrywanie i identyfikacja materiałów wybuchowych: np. trotylu, C4, nitrogliceryny itd. 

 
 

KONKURENCJA TEORETYCZNA: 
1. Chemia ogólna: 

- układ okresowy: odczytywanie informacji i zależności np. konfiguracji elektronowych, 

- ustalanie wzorów chemicznych: empirycznych, rzeczywistych, elektronowych i strukturalnych, 

- wiązania chemiczne: podstawowe rodzaje wiązań oraz przewidywanie budowy przestrzennej 

cząsteczek (hybrydyzacja sp, sp2 i sp3), 

- podstawowe prawa chemiczne: np. zachowania masy. 

 

2. Chemia nieorganiczna:  

- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje 

charakterystyczne i zastosowanie, 

- metale ciężkie i toksyczne (np. Pb, Cd, Hg, As, Al, Cu, Cr, Zn): właściwości, otrzymywanie, 

zastosowanie, związki z innymi pierwiastkami, odmiany alotropowe, działanie na organizm ludzki 

i środowisko oraz przykłady odtrutek. 

 

3. Podstawowe obliczenia chemiczne: 

- stechiometria: mol, masa i objętość molowa, równanie Clapeyrona, wydajność reakcji, obliczenia 

dla mieszaniny niesteriometrycznych, 

- roztwory: stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, ppm, iloczyn rozpuszczalności, pH, 

stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, roztwory buforowe. 
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4. Reakcje redoks:  

- bilansowanie równań reakcji: obliczanie stopnia utlenienia, bilans elektronowy, bilans 

ładunków, dobieranie współczynników stechiometrycznych, identyfikacja utleniaczy i reduktorów 

oraz reakcji utleniania i redukcji, 

- związki manganu i chromu: barwy roztworów jonów o różnych stopniach utlenienia, reakcje 

z utleniaczami lub reduktorami, 

- reakcje kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V) z metalami: Cu, Hg, Cr, Ag, Al, Fe. 

 

5. Elektrochemia: 

- ogniwa galwaniczne: elektrody I, II i III rodzaju wraz z przykładami, reakcje zachodzące na 

elektrodach podczas pracy ogniwa, siła elektromotoryczna, równanie Nersta, ogniwo Leclanchego, 

ogniwo Plantego, 

- elektroliza: I i II prawo Faradaya, reakcje zachodzące podczas elektrolizy stopionych soli oraz 

roztworów wodnych. 

 

6. Kinetyka reakcji: 

- obliczenia: zmiana szybkości reakcji na podstawie równania kinetycznego, okres połowicznego 

przereagowania, rząd reakcji, stała równowagi reakcji, 

- definicje: energia aktywacji, teoria zderzeń efektywnych, katalizator, inhibitor, reguła przekory 

Le Chateliera-Brauna. 

 

7. Chemia organiczna:  

- węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie 

i reakcje charakterystyczne, 

- hydroksykwasy karboksylowe, cukry i aminokwasy: nazewnictwo i reakcje charakterystyczne 

- mocznik: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, 

- podstawowe wiadomości o związkach organicznych obecnych w lekach: np. ibuprofen, 

paracetamol, kofeina, dopamina, morfina, witaminy itd. 

- podstawowe wiadomości o związkach wykazujących działanie toksyczne, odurzające 

i  psychotropowe: np. alkohol metylowy, alkohol etylowy, amfetamina itd. 

 

8. Stereochemia: 

- podstawowe rodzaje izomerii: konstytucyjna i geometryczna (cis-trans oraz E-Z) 

- izomeria optyczna: reguły pierwszeństwa (konwencja Cahna-Ingolda-Preloga), rzędowość 

i chiralność, projekcja Fishera i projekcja Hawortha 

 
 

KONKURENCJA LABORATORYJNA: 
1. Analiza jakościowa anionów: 

- Cl-, Br-, I-, NO3-, SO32-, SO42-, S2-, S2O32-, CrO42-, CH3COO-, MnO4-, 

- wykrywanie Cl- w obecności Br- 

- wykrywanie SO32- wobec S2- i S2O32- 

 

2. Analiza jakościowa ciał stałych: 

- osadów soli, metali i ich tlenków: Ag, Pb, Cu, Bi, Cd, Zn, Ni, Co, Mn, Fe, Ca, Sr, Ba, Mg, Na 
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3. Analiza jakościowa cukrów: 

- glukozy, fruktozy, sacharozy, celulozy, skrobi, glikogenu 

 

4. Analiza jakościowa kationów: 

- metale: Ag, Pb, Cu, Bi, Cd, Zn, Ni, Co, Mn, Fe, Ca, Sr, Ba, Mg, Na oraz kation NH4+ 

 

5. Identyfikacja jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów: 

- alkoholi (próba Lucasa, reakcje z waniliną), fenoli (reakcje z Fe3+), aldehydów (m.in. próba 

Trommera, próba Tollensa) i ketonów (próba jodoformowa) 

 

6. Oznaczanie twardości wody: 

- definicje: twardość całkowita, wapniowa oraz magnezowa, 

- obliczanie twardości wody w stopniach niemieckich 

- wersenian sodowy (EDTA): wzór strukturalny, uproszczone i uogólnione równania reakcji EDTA 

z jonami I-, II- oraz III-wartościowymi 

 

7. Spektrofotometryczne oznaczanie Fe3+ 

- absorpcja światła monochromatycznego, prawo Lamberta-Beera (ze wzorem) 

- wyznaczanie stężenia na podstawie krzywej kalibracyjnej 

 

8. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej (TLC): 

- definicje: retencja, demiksja, szereg eluotropowy; 

- obliczenia związane z retencją: współczynnik retencji (k), współczynniki RF, RM oraz RS; 

- zalety chromatografii cienkowarstwowej oraz czynniki wpływające na wartość RF; 

- adsorbenty w chromatografii cienkowarstwowej: rodzaje i przykłady 
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