
Uproszczone tabele korelacyjne 
(tabele z typowymi zakresami przesunięć chemicznych 
wybranych grup funkcyjnych w zależności od otoczenia) 

Uwaga! 

Przesunięcia chemiczne odnoszą do protonów oznaczonych pogrubioną czcionką 
dla rozpuszczalnika, jakim jest CDCl3 

R oznacza podstawnik alifatyczny lub H 
CHO oznacza grupę aldehydową 

 

Grupa  [ppm] Uwagi 

CH3–R  0,8 – 1,4 brak 
CH3–Ar 2,2 – 2,5 brak 
CH3–C(=O)R 1,9 – 2,3 brak 
CH3–C(=O)Ar 2,5 – 2,8 brak 
CH3–C(=O)OR 1,9 – 2,3 brak 
CH3–C(=O)OAr 2,0 – 2,4 brak 
CH3–OC(=O)R 3,4 – 3,8 brak 
CH3–OC(=O)Ar 3,8 – 4,0 brak 
CH3–OR 3,2 – 3,5 brak 
CH3–OAr 3,6 – 3,9 brak 

R–CH2–R 1,0 – 1,6 brak 
R–CH2–Ar 2,5 – 2,8 brak 
R–CH2–C(=O)R 2,3 – 2,7 brak 
R–CH2–C(=O)Ar 2,8 – 3,0 brak 
R–CH2–C(=O)OR 2,0 – 2,4 brak 
R–CH2–C(=O)OAr 2,4 – 2,7 brak 
R–CH2–OC(=O)R 3,8 – 4,2 brak 
R–CH2–OC(=O)Ar 4,0 – 4,4 brak 
R–CH2–OR 3,4 – 3,7 brak 
R–CH2–OAr 3,6 – 4,0 brak 

R–CH–R 
      │ 

     R 

1,3 – 1,8 brak 

R–CH–R 
      │ 

     OR 
3,6 – 4,0 brak 

Ar–H 6,5 – 8,5 pozycje sygnałów zależą od podstawników 

R–CHO 9,5 – 9,8 brak 
Ar–CHO 9,9 – 10,3 brak 
RO–CHO ok. 8,0 brak 

R–OH 0,4 – 5,5 pozycja zależna od stężenia i temperatury 
Ar–OH 4,0 – 7,5 pozycja zależna od stężenia i temperatury 
R(lub Ar)–COOH 10,0 – 13,0 pozycja zależna od stężenia i temperatury 

Możliwe są pewne odstępstwa od podanych tu wartości! 
 
  



Uczeń powinien umieć w uproszczony sposób „czytać” widma 1H NMR. W szczególności 
powinien umieć określić: 

1. liczbę sygnałów na widmie 1H NMR, 
2. położenia sygnałów (przesunięcia chemiczne) np. na podstawie załączonych, 

uproszczonych tabel korelacyjnych, 
3. stosunki intensywności integralnych sygnałów, 
4. struktury multipletowe sygnałów wynikające ze sprzężeń spinowo-spinowych. 

 
Krótkie podsumowanie spektroskopii 1H NMR. 

1. Protony równocenne chemicznie to (mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, 
wystarczającym jednak do naszych potrzeb) protony w obrębie danej grupy 
funkcyjnej1. Protony dwóch grup funkcyjnych, np. metylowych, są równocenne, 
jeżeli jedną grupę można otrzymać z drugiej przez jakieś przekształcenie syme-
tryczne (np. odbicie w płaszczyźnie symetrii). Przykładowo, w cząsteczce 2-
metylo-1-propanolu (Rys. 1) dwie grupy metylowe należące do grupy izopropy-
lowej są równocenne, gdyż jedną grupę metylową można otrzymać z drugiej 
przez transformację odbicia w płaszczyźnie symetrii (Widzisz to? Zawsze rysuj 
najbardziej symetryczną konformację!!!). 
 

 
Rys. 1. Cząsteczka 2-metylo-1-propanolu z zaznaczonymi grupami protonów równocennych che-

micznie. 

 
Protony równocenne dają jeden sygnał na widmie 1H NMR. Intensywność inte-
gralna sygnału (pole powierzchni pod sygnałem), oznaczana tu jako „int.”, jest 
proporcjonalna do liczby protonów w grupie. Tak więc w cząsteczce jak na Rys. 1, 
mamy 4 sygnały o stosunkach intensywności integralnych 6:1:2:1 (alternatyw-
nie: 3:0,5:1:0,5; pamiętaj, że wyznacza się stosunki). Stosunki intensywności inte-
gralnych będą zaznaczone na widmach w zadaniach konkursowych. 

2. Przesunięcie chemiczne, to wielkość określająca położenie sygnału na widmie 
NMR. Określone jest względem substancji wzorcowej (tetrametylosilanu, TMS) i 
wyrażone w ppm (ang. Part Per Million, jedna część na milion). Zależy od rozpa-
trywanej grupy funkcyjnej i jej najbliższego otoczenia. Typowe przesunięcia 
chemiczne wybranych grup funkcyjnych zawarte są w tabeli. Naturalnie tabele 
takie będą udostępnione Uczniowi podczas konkursu. 

3. Tzw. sprzężenia spinowo-spinowe prowadzące do pojawiania się tzw. multiple-
tów (rozszczepionych sygnałów) obserwuje się dla protonów odległych od siebie 
o nie więcej niż o trzy wiązania (znowu mówimy tu w dużym uproszczeniu, dla 
nas wystarczającym). Liczba składowych w multiplecie wynosi n+1, gdzie n to 
właśnie liczba protonów odległych od danej grupy o nie więcej niż o 3 wiązania. 

                                                           
1 Nader często zdarza się, że protony danej grupy funkcyjnej (np. metylenowej) nie są równocenne che-
micznie. W naszych przypadkach nie będzie miało to miejsca. 



Tak więc w przypadku grupy hydroksylowej połączonej z grupą metylenową, tj. 
HO–CH2–… (ponownie tak jak w przypadku przedstawionym na Rys. 1), rozsz-
czepienie sygnału protonu grupy OH pochodzi od sprzężenia z dwoma równo-
cennymi protonami grupy metylenowej, więc liczba składowych na widmie wy-
nosi 2+1=3 (2 to liczba protonów sąsiadującej grupy metylenowej). Multiplety 
nazywamy odpowiednio: singlet, dublet, triplet, kwartet, kwintet, sekstet, septet 
itd., stosując oznaczenia: s, d, t, q dla czterech pierwszych, a potem kolejno nazwy: 
kwintet, sekstet itd. Zagadnienie stosunków intensywności integralnych składo-
wych w samym multiplecie nie jest nam, póki co, potrzebne. Często jednak po-
wstają złożone układy składowych o różnej, trudnej do rozszyfrowania struktu-
rze (tak jak w przypadku sygnałów od protonów aromatycznych). Wówczas sto-
sujemy oznaczenie m (złożony multiplet). Dodatkowo, równocenne protony nie 
rozszczepiają własnych sygnałów (np. protony w obrębie jednej grupy metylo-
wej). 

4. Jeśli protony danej grupy sprzęgają się z protonami po jej obu stronach, np. pro-
tony metylenowe w cząsteczce przedstawionej na Rys. 1 (HO–CH2–CH–…), to teo-
retyczną liczbę składowych w multiplecie wyznaczamy jako (n1+1)⨯(n2+1), gdzie 
n1 i n2 to odpowiednio liczby protonów równocennych z każdej ze stron. W roz-
ważanym przypadku dla grupy metylenowej dostajemy2: (1+1)⨯(1+1)=4, gdyż z 
jednej strony mamy jeden proton hydroksylowy (1+1), a z drugiej – jeden meti-
nowy (1+1). Taki multiplet nazywamy dubletem dubletów i oznaczamy jako dd. 

5. Najczęściej jednak protony hydroksylowe, choć odległe od protonów danej grupy 
o nie więcej niż o 3 wiązania, nie sprzęgają się z daną grupą. Nie powodują więc 
rozszczepienia jej sygnału, a same dają również sygnał nierozszczepiony (sin-
glet). Jest to związane ze zjawiskiem tzw. wymiany chemicznej protonów. 

6. Z uwagi na ograniczoną rozdzielczość samych rysunków (chodzi tu o grubość 
kreślonej linii) przedstawiających widma, niektóre struktury multipletowe mogą 
być niewidoczne (nieczytelne). Dlatego często zaznacza się je odpowiednim sym-
bolem obok sygnału. Tak też zrobimy w zadaniach konkursowych. 

7. Przed otrzymaniem widma 1H NMR niewielką ilość próbki rozpuszcza się w roz-
puszczalniku deuterowanym (bardzo często jest to deuterowany chloroform, 
CDCl3). Rozpuszczalniki deuterowane mają praktycznie takie same właściwości 
chemiczne jak ich protonowane odpowiedniki (np. CHCl3). Wykorzystanie roz-
puszczalników deuterowanych ma na celu pozbycie się sygnału pochodzącego od 
protonu (protonów) rozpuszczalnika (rozpuszczalnika jest bardzo dużo w po-
równaniu do próbki, więc sygnałów od próbki moglibyśmy nie zobaczyć przy 
bardzo intensywnym sygnale pochodzącym od protonów rozpuszczalnika). Pa-
miętać jednak należy, że deuterowanie nigdy nie zachodzi w 100%, zawsze więc 
w rozpuszczalniku deuterowanym pozostają cząsteczki z protonem niezastąpio-
nym deuterem. Są to tzw. protony resztkowe dające słaby sygnał (w przypadku 
CHCl3 jest on położony przy 7,27 ppm), który czasem „wymazuje” się z widma 
odpowiednim algorytmem komputerowym. 

 
  

                                                           
2 Pamiętaj!!! Jest to teoretyczna liczba składowych. Jednak często liczba obserwowanych składowych jest 
mniejsza i wynosi n1+n2+1. Wynika to z podobieństwa „sił sprzężenia” z obu stron. Problem ten jest oma-
wiany na kursie spektroskopii molekularnej na studiach licencjackich lub magisterskich, zależnie od spe-
cjalności. 



Interpretacja widma – przykład. 
 
 

 
 

Rys. 2. Widmo 1H NMR benzoesanu etylu. 

 
 
Obserwacje: Wzór sumaryczny związku, którego widmo 1H NMR jest ukazane na 

Rys. 2, to C9H10O2 (to zawsze można określić na podstawie tzw. analizy CHN).  Na wid-
mie znajdują się cztery sygnały w pozycjach ok. 8,1, 7,5, 4,4 i 1,4 i o stosunkach inten-
sywności integralnych odpowiednio 1,0:1,5:1,0:1,5. Sygnały w pozycjach 8,1 i 7,5 wyka-
zują złożone struktury multipletowe, zaś sygnały w pozycjach 4,4 i 1,4 to odpowiednio 
„klasyczny” kwartet i „klasyczny” triplet. 

 
Interpretacja widma: Liczba protonów w cząsteczce to liczba całkowita, więc 

znaleziony stosunek 1,0:1,5:1,0:1,5 należy podwoić. Otrzymujemy: 2:3:2:3; biorąc pod 
uwagę fakt, że w cząsteczce jest 10 protonów, zaś 2+3+2+3=10, podwojony stosunek 
odzwierciedla liczby protonów w poszczególnych grupach. Sygnały położone przy prze-
sunięciach chemicznych  równych ok. 8,1 i 7,5 odpowiadają, zgodnie z tabelą, protonom 
aromatycznym. Jest ich 5 (tj. 2+3; taki właśnie rozkład intensywności ma oczywiście 
swoje uzasadnienie, tu nie omawiane), więc należą one do monopodstawionej pochod-
nej benzenu. Możemy więc zapisać: 

C9H10O2 – C6H5 (fragment: monopodstawiony pierścień) = C3H5O2 

Sygnał w pozycji 4,4 i intensywności 2 odpowiada grupie metylenowej w układzie R–
CH2–OC(=O)Ar (patrz tabela), zaś ten w pozycji 1,4 i intensywności 3 – grupie metylo-
wej. Grupy te są obok siebie, bo się sprzęgają: sygnał grupy CH2 jest kwartetem (3+1=4; 
3 to liczba protonów grupy metylowej), zaś sygnał grupy CH3 – tripletem (2+1=3; 2 to 
liczba protonów grupy metylenowej). Dostajemy: 

C3H5O2 – C2H5 (fragment: grupy CH3 i CH2) = CO2, czyli fragment –C(=O)O–. 

Tak więc rozważana cząsteczka to benzoesan etylu o wzorze CH3–CH2–OC(=O)Ar. 

m, int.=1,0 

m, int.=1,5 q, int.=1,0 

t, int.=1,5 
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