
 

Uwagi ogólne. 
 Wszelkie czynności wykonuj zgodnie z regulaminem pracowni chemicznej 

i przepisami BHP. 
 Przed wykonaniem ćwiczeń, zapoznaj się z kartami charakterystyki  substancji, 

którymi będziesz się posługiwał. 
 Po wykonaniu reakcji chemicznych, zawartość probówek wylewaj do odpowied-

nich balonów. 
 Po zakończeniu pracy posprzątaj stanowisko i starannie umyj naczynia laborato-

ryjne. 
 

 
Zadanie 1 (10 p.). Analiza soli stanowiących nawozy mineralne lub ich dodatki. 
 
Nawozy mineralne to substancje chemiczne wzbogacające glebę w składniki pokarmowe 
niezbędne w uprawie roślin. Są one źródłem makroelementów, takich jak: azot, fosfor, 
potas, siarka, wapń i magnez oraz mikroelementów, m.in. boru, miedzi, cynku, manganu, 
czy molibdenu, które dodatkowo stymulują wzrost roślin. Do najważniejszych składni-
ków nawozów należą dobrze rozpuszczalne w wodzie sole, takie jak: azotany(V), siar-
czany(VI), chlorki, węglany, czy fosforany(V)/wodorofosforany(V). Do najpopularniej-
szych nawozów azotowych należą azotany(V) amonu, sodu i potasu, które są wzbogaca-
ne jonami wapnia i magnezu. Dodatek do azotanu(V) amonu takich soli jak siarczan(VI) 
amonu czy siarczan(VI) wapnia wzbogaca nawozy w siarkę.  
 
W 10 ponumerowanych probówkach  zostały umieszczone w dowolnej kolejności wod-
ne roztwory następujących soli nieorganicznych, które mogą służyć jako nawozy: 

• azotan(V) amonu, 
• azotan(V) sodu, 
• azotan(V) potasu, 
• siarczan(VI) potasu, 
• siarczan(VI) magnezu, 
• siarczan(VI) amonu, 
• siarczan(VI) sodu, 
• chlorek potasu, 
• chlorek wapnia, 
• chlorek magnezu. 

 
Mając do dyspozycji roztwory: AgNO3, BaCl2 i NaOH zidentyfikuj substancje znajdujące 
się w poszczególnych probówkach (po 1 p. za każdą poprawnie zidentyfikowaną substancję). 
Wzory sumaryczne wykrytych soli zapisz w odpowiedniej kolumnie tabeli w arkuszu 
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odpowiedzi. Dodatkowo w trakcie identyfikacji substancji możesz wykonywać próby 
płomieniowe oraz skorzystać z dołączonej tabeli rozpuszczalności. 
 
Uwaga! 

 W arkuszu odpowiedzi znajduje się tabela, w kolumnach której możesz zapisy-
wać obserwacje z wykonanych doświadczeń. 

 Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prób płomieniowych. 
Każdorazowo przed wykonaniem próby płomieniowej, końcówkę drucika platy-
nowego zanurz w HCl o stężeniu 6 mol/dm3 i ogrzewaj w płomieniu palnika ga-
zowego. Czynność tę powtórz kilkakrotnie, aż do zaniknięcia zabarwienia pło-
mienia. Dopiero wyczyszczony drucik zanurz w identyfikowanym roztworze, 
a następnie sprawdź barwę płomienia. 

 
Zestaw znajdujący się na stanowisku laboratoryjnym. 

1. 10 ponumerowanych probówek zawierających badane roztwory (ok. 10 ml). 
2. 10 probówek pustych. 
3. Roztwory AgNO3, BaCl2 i NaOH. 
4. Drucik platynowy oraz probówka z roztworem HCl o stężeniu 6 mol/dm3 (pod 

dygestorium, pod opieką pracownika). 
 
Zadanie 2 (13 p.). Identyfikacja substancji organicznych. 
 
W sześciu probówkach oznaczonych literami A, B, C, D, E, F może znajdować się sześć 
spośród następujących ośmiu wymienionych substancji: (i) wodny roztwór kwasu oc-
towego, (ii) wodny roztwór kwasu propionowego, (iii) aldehyd octowy, (iv) aldehyd 
propionowy, (v) octan metylu, (vi) octan etylu, (vii) alkohol izopropylowy i (viii) alkohol 
t-butylowy, przy czym kolejność tych substancji jest przypadkowa. Do dyspozycji masz: 
uniwersalny papierek wskaźnikowy, roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) i roztwór wodo-
rotlenku sodu. Ponadto u opiekuna sali znajduje się odczynnik Lucasa (roztwór chlorku 
cynku w stężonym kwasie solnym). Ten ostatni możesz wykorzystywać jedynie pod dy-
gestorium i w obecności opiekuna. W zestawie znajduje się dodatkowo komplet widm 
1H NMR substancji A – F otrzymanych dla ich roztworów w deuterowanym chloroformie 
(CDCl3). 

1. Przeprowadzając stosowne doświadczenia określ, do której z grup: (a) kwasy 
karboksylowe, (b) aldehydy, (c) estry oraz (d) alkohole należy każda z substancji 
A – F (po 0,5 p. za każdą poprawnie przypisaną substancję). Zapisz równania reakcji, 
na podstawie których dokonałeś takiego podziału (po 1 p. za każdą poprawnie zapi-

saną reakcję). Odpowiedzi wprowadź do tabeli w arkuszu odpowiedzi . 
2. Na podstawie widm 1H NMR przypisanych do każdej z probówek zidentyfikuj 

znajdującą się w niej substancję i uzasadnij swoją odpowiedź (po 0,5 p. za każdą 

poprawnie zidentyfikowaną substancję i po 0,5 p. za każde poprawne uzasadnienie). 
3. Dysponując węglanem wapnia i jedną z substancji A – F możesz zsyntezować ace-

ton w procesie dwuetapowym. Zapisz stosowne równania reakcji dla każdego 
z etapów tego procesu (po 1 p. za każdą poprawnie zapisaną reakcję). 

 
Zestaw znajdujący się na stanowisku laboratoryjnym. 

1. Statyw z sześcioma probówkami oznaczonymi literami A – F zawierającymi ana-
lizowane substancje. W każdej z probówek umieszczona jest mała pipetka plasti-
kowa do pobierania niewielkich ilości cieczy. 



2. Dwie probówki z roztworami siarczanu(VI) miedzi(II) i wodorotlenku sodu z pi-
petkami do pobierania. 

3. 8 czystych probówek do przeprowadzania doświadczeń. 
4. Papierki uniwersalne. 
5. Widma 1H NMR substancji znajdujących się w probówkach A – F. 
6. Uproszczone tabele korelacyjne do interpretacji widm 1H NMR. 

 
Uwaga! 

 Jeśli wymagane będzie ogrzanie substancji, czynność tę wykonuj pod dygesto-
rium, trzymając probówkę w specjalnym uchwycie i kierując jej wylot od siebie. 
Podczas ogrzewania dość intensywnie potrząsaj próbówką. 

 Po wykonaniu doświadczenia z odczynnikiem Lucasa probówkę zostaw pod dy-
gestorium w przygotowanym tam statywie. 

 Pipetki zostawiaj w probówkach, w których wstępnie się znajdowały. 
 Pamiętaj! Tzw. próbę Trommera prowadzi się w środowisku alkalicznym. 

 
Zadanie 3 (10 p.). Oznaczanie azotu amonowego metodą miareczkowania alkacymetrycz-
nego. 
 
Zawartość azotu występującego w próbce w formie jonów amonowych można oznaczyć 
m.in. metodą formalinową Ronchesa. Metoda ta polega na reakcji jonów amonowych, 
zawartych w badanej próbce (np. nawozu amonowego) z aldehydem mrówkowym, 
w wyniku której powstaje heksametylenotetraamina (urotropina) i równoważna ilość 
kwasu mineralnego: 

4 NH4NO3 + 6 HCHO → C6H12N4 + 4 HNO3 + 6 H2O 

Powstały kwas odmiareczkowuje się mianowanym roztworem wodorotlenku sodu: 

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O 

Powyższą metodę można zastosować do określenia czystości (składu) nawozów amo-
nowych. 
 
1. Wykonanie oznaczenia azotu amonowego: 

a) badaną próbkę o masie ok. 1 g przenieś ilościowo do kolby miarowej o poj. 
100 ml, uzupełnij wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszaj, 

b) za pomocą pipety pełnej odpipetuj 25 ml roztworu do kolby stożkowej, 
c) dodaj 5 ml formaliny i 5 kropel fenoloftaleiny, 
d) po 5 min miareczkuj mianowanym roztworem NaOH do trwałego utrzymującego 

się ok. 30 s różowego zabarwienia roztworu, 
e) oznaczenie wykonaj trzykrotnie, 
f) oblicz zawartość azotu amonowego w [g] w trzech kolejnych oznaczeniach, ko-

rzystając ze wzoru (1 p. za poprawnie wykonane obliczenia): 

m = VNaOH × cNaOH × 0,014 × 4 

g) na podstawie uzyskanych wyników oblicz zawartość azotu amonowego w bada-
nej próbce. Wynik podaj z dokładnością do 0,0001 g. (2 p. za poprawnie wykonane 
obliczenie na podstawie danych eksperymentalnych; 5 p. za błąd mniejszy niż 2% w po-
równaniu do rzeczywistej zawartości, przy większym błędzie, odpowiednio mniej punk-

tów). 
 



Ocenie podlega zarówno dokładność, jak i precyzja oznaczenia. 
 

2. Wiedząc, że oznaczony azot amonowy pochodzi wyłącznie z saletry amonowej (azota-
nu(V) amonu) oblicz w % zawartość saletry amonowej w badanej próbce nawozu (2 p.). 
 
Zestaw znajdujący się na stanowisku laboratoryjnym. 

1. Badana próbka nawozu z podaną masą. 
2. Kolba miarowa o pojemności 100 ml. 
3. Pipeta pełna o pojemności 25 ml. 
4. Pipeta pełna o pojemności 5 ml. 
5. Kolby stożkowe (erlenmajerki) 3 szt. 
6. Zlewka. 
7. Biureta w statywie. 
8. Lejek. 
9. Tryskawka. 
10. Pompka. 
11. Mianowany roztwór NaOH wspólny dla wszystkich drużyn. 
12. Fenoloftaleina. 

 
Zadanie 4 (7 p.). Rozdział mieszaniny aminokwasów i identyfikacja jej składników za po-
mocą chromatografii cienkowarstwowej. 
 

Aminokwasy to cegiełki, z których zbudowane są ciała żyjących na ziemi ludzi 
i zwierząt. Połączone ze sobą w długie łańcuchy tworzą skomplikowane struktury biał-
kowe, które budują nasze organizmy. Aby dokładnie poznać, które z nich tworzą dane 
białko, i ile każdego z nich się w nim znajduje, należy je zhydrolizować, potem rozdzielić, 
a następnie zidentyfikować. Dobrym narzędziem do tego celu jest chromatografia  cien-
kowarstwowa, w której potrzebna jest stosunkowo prosta i tania aparatura. Możliwość 
wykonania szybkiej i taniej analizy oraz brak wrażliwości na zanieczyszczenia sprawia-
ją, że jest ona jedną z lepszych metod rozdzielania surowych mieszanin biologicznych.  
Jej kolejną zaletą jest możliwość przeprowadzenia reakcji charakterystycznych dla da-
nych grup związków na powierzchni płytki co umożliwia ich szybką i jednoznaczną 
identyfikację w rozdzielanej mieszaninie.  
 
Zadanie praktyczne polega na rozdzieleniu mieszaniny zawierającej trzy wybrane ami-
nokwasy spośród następujących: glicyna, alanina, prolina, glutamina i tyrozyna. W od-
powiedzi podaj: 
 

1. definicję parametru RF (1 p.) oraz 
2. obliczone wartości RF dla zidentyfikowanych aminokwasów (po 1 p. za każdą po-

prawnie podaną wartość) oraz ich nazwy (po 1 p. za każdy poprawnie zidentyfikowany 

składnik). Do karty odpowiedzi dołącz rozwiniętą i wywołaną płytkę chromato-
graficzną. 

 
W celu rozwinięcia chromatogramu umieść płytkę w komorze chromatograficznej (sor-
bentem do dołu), nałóż częściowo na nią pokrywę komory („duże szkło”), a następnie 
wlej do dozownika fazę ruchomą i rozpocznij rozwijanie chromatogramu poprzez płyn-
ne dosunięcie płytki dozownika („małe szkło”) fazy ruchomej do płytki chromatogra-



ficznej. Zwróć uwagę, aby płytki obydwu drużyn umieszczone w komorze nie stykały się 
ze sobą. Komorę przykryj całkowicie „dużym szkłem”.  
 
Kiedy czoło fazy ruchomej zbliży się do na ok. 3 cm od górnej krawędzi płytki (linia me-
ty), co powinno zająć około 40 minut przerwij rozwijanie poprzez cofnięcie „małego 
szkła” i wyciągnij płytkę z komory chromatograficznej.  
 
Zanim faza ruchoma odparuje z płytki, ołówkiem zaznacz linię mety, dopóki front fazy 
ruchomej jest widoczny. Następnie płytkę wysusz na płycie grzejnej (pod dygestorium) 
i spryskaj ją roztworem ninhydryny w n-propanolu na uprzednio przygotowanym do 
tego stanowisku. Po ponownym umieszczeniu płytki chromatograficznej na płycie 
grzejnej po kilku minutach pojawią się na niej wybarwione plamki rozdzielanych ami-
nokwasów. W celu ułatwienia analizy, po wysuszeniu płytki narysuj ołówkiem linię star-
tu oraz obrysuj plamki. W ostatnim kroku za pomocą linijki zmierz dystanse migracji 
poszczególnych plamek i na ich podstawie oblicz wartości RF aminokwasów obecnych 
w mieszaninie. Analizy barwy obecnego aminokwasu dokonaj wzrokowo poprzez po-
równanie jej z plamką wzorcową. 
 
Zestaw znajdujący się na stanowisku laboratoryjnym. 

1. Komora chromatograficzna (po jednej na dwie drużyny). 
2. Płytka pokryta żelem krzemionkowym o wymiarach 5 cm × 10 cm. Na płytce 

w odległości 5 mm od dolnej krawędzi znajduje się naniesiona plamka zawierają-
ca analizowaną mieszaninę (pierwsza od lewej), oraz wzorce mogących znajdo-
wać się w niej aminokwasów (kolejnych 5 plamek; od lewej glicyna, alanina, pro-
lina, glutamina i tyrozyna). 

3. Faza ruchoma (n-propanol, woda, stężony amoniak  7/2/1 (v/v/v)). 
4. Ołówek. 
5. Linijka 15 cm. 

 
Zadanie 5 (10 p.). Zadanie teoretyczne. 

1. W skład gazów wydechowych silników spalinowych wchodzą m.in.: tlenek wę-
gla(IV), tlenek węgla(II), sadza, para wodna oraz tlenki azotu. Wymień jakie są to 
tlenki azotu (podaj wzory i nazwy systematyczne) i uzasadnij, w jaki sposób po-
wstają one w spalinach (2 p.). 

2. Wspomniane wcześniej tlenki azotu, tlenek węgla(II) oraz niespalone węglowo-
dory usuwane są ze spalin przy pomocy katalizatora samochodowego (nazywa-
nego czasem katalizatorem trójfunkcyjnym). Podaj jakie metale wchodzą w skład 
fazy aktywnej tego katalizatora (1 p.) oraz objaśnij jego działanie przy pomocy 
odpowiednich równań chemicznych (po 0,5 p. za każde poprawne równanie). 

3. Kwaśne deszcze, będące dużym problemem na terenach uprzemysłowionych są 
między innymi wynikiem spalania paliw kopalnych zanieczyszczonych siarką i jej 
związkami oraz procesów prowadzących do powstania tlenków azotu. Podaj re-
akcje prowadzące do powstania kwaśnych deszczy z tlenków azotu (po 1 p. za każ-

de poprawne równanie). 
4. Wyżej wymienione tlenki azotu są między innymi związkami odpowiedzialnymi 

za powstawanie dziury ozonowej w górnych warstwach atmosfery. Wyjaśnij rolę 
ozonu w atmosferze i skutki powiększającej się dziury ozonowej (1 p.) oraz napisz 
równania reakcji zachodzących z udziałem tlenków azotu prowadzące do nisz-
czenia ozonu (po 1 p. za każde poprawne równanie). 


