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KONKURENCJA PLAKATOWA: 

1.Obecność substancji chemicznych w produktach codziennego użytku: np. alkoholu 
etylowego, chlorku sodu itp. 
2.Metody oznaczania twardości wody. 
3.Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi i ich skutki na nasz organizm.  
4.Przeterminowana żywność i jej znaczenie chemiczne.  
5.Proces pieczenia z chemicznego punktu widzenia.  
6.Skład produktów spożywczych: dodatki do żywności, barwniki chemiczne, konserwanty, 
emulgatory, przeciwutleniacze, stabilizatory, aromaty i substancje smakowe, substancje słodzące, 
lista E. 
7.Techniki analityczne pozwalające na wykrycie zafałszowań i ustalenie oryginalności 
produktów: metody chromatograficzne, elektroforetyczne, spektralne, izotopowe, 
immunologiczne, biologii molekularnej, chemometryczne itp. 
8.Tłuszcze nasycone i nienasycone – różnice, podobieństwa, oraz ich obecność w domowej 
kuchni.  
9.Metody identyfikacji cukrów: np. rozpuszczalność w wodzie, próba z jodem, próba Molischa.  
10. Metody identyfikacji alkoholi i fenoli: np. reakcja z odczynnikiem Jonesa, reakcja 
indofenolowa Liebermana. 

 
KONKURENCJA TEORETYCZNA: 

1.Chemia ogólna: 
-  układ okresowy: odczytywanie informacji i zależności np. konfiguracji elektronowych, 
- ustalanie wzorów chemicznych: sumarycznych, empirycznych, rzeczywistych, elektronowych 
(Lewisa) i strukturalnych, 
- wiązania chemiczne: podstawowe rodzaje wiązań oraz przewidywanie budowy przestrzennej 
cząsteczek (hybrydyzacja sp, sp2 i sp3), przyczyny i sposób powstawania wiązania wodorowego na 
przykładzie wody, alkoholi i białek, 
- typy reakcji chemicznych: synteza, analiza, wymiana pojedyncza, wymiana podwójna, 
- podstawowe prawa chemiczne: np. prawo zachowania masy, prawo stałych stosunków 
objętościowych (Gay-Lussac). 
 
2.Chemia nieorganiczna: 
- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje 
charakterystyczne i zastosowanie, dysocjacja, hydroliza,  
- metale (np. Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Ag ), stopy metali: wspólne cechy metali, budowa 
wewnętrzna, kryteria podziału, reakcje metali z kwasami i wodą, metody otrzymywania oraz 
reakcje charakterystyczne, zastosowanie, obecność metali w wodzie mineralnej, działanie na 
organizm ludzki i środowisko, 
- szkło jako mieszanina pewnych soli: właściwości, otrzymywanie, zastosowanie, szkło wodne, 
trawienie szkła, 
- woda: budowa i jej podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne, powstawanie w reakcjach 
chemicznych, twardość wody i metody jej usuwania, metody oczyszczania wody, 
- stan skupienia: makroskopowa i mikroskopowa charakterystyka, przemiany stanów skupienia 
(topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja), 



- chlorek sodu, wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, woda wapienna, węglan wapnia: 
budowa, otrzymywanie, reakcje z innymi związkami, nazewnictwo zwyczajowe, zastosowanie w 
kuchni i życiu codziennym. 
 
3. Podstawowe obliczenia chemiczne: 
- stechiometria: mol, masa i objętość molowa, równanie Clapeyrona, wydajność reakcji, obliczenia 
dla mieszanin niestechiometrycznych, obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych, 
-roztwory: stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, stężenia w ppm, rozpuszczalność, 
iloczyn rozpuszczalności, pH, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, roztwory 
buforowe, 
- jakościowa i ilościowa interpretacja równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i 
objętościowym. 
 
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 kwasu azotowego(V) z metalami: Cu, Hg, Cr, Ag, Al, Fe. 
 
5.Termochemia: 
- typ reakcji: endo- i egzoenergetyczne (np. endo- i egzotermiczne), 
- entalpia i energia wewnętrzna: jako funkcje stanu; efekt cieplny reakcji, 
- standardowa molowa entalpia: tworzenia i spalania, 
-  podstawowe prawa: prawo Hessa i prawo Lavoisiera-Laplace’a. 
 
7. Kinetyka reakcji: 
- obliczenia: zmiana szybkości reakcji na podstawie równania kinetycznego, czynniki wpływające 
na szybkość reakcji, okres połowiczengo przereagowania, rząd reakcji, stała równowagi reakcji, 
-definicje: energia aktywacji, teoria zderzeń efektywnych i kompleksu aktywnego, katalizator, 
inhibitor, reguła przekory Le Chateliera-Brauna. 
 
8. Chemia organiczna: 
- węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie i 
reakcje charakterystyczne, doświadczalny sposób odróżnienia alkoholu monohydroksylowego od 
polihydroksylowego, 
-tłuszcze: nazewnictwo, otrzymywanie,  podział, podstawowe reakcje, doświadczalny sposób 
wykazujący nienasycony charakter oleju jadalnego, 
- hydroksykwasy: przykłady i nomenklatura hydroksykwasów (kwas mlekowy, kwas winowy, 
kwas cytrynowy, kwas salicylowy), właściwości fizyczne i chemiczne, charakterystyka kwasu 
salicylowego i jego pochodnych – aspiryna, PAS, zastosowanie hydroksykwasów w życiu 
codziennym, a w szczególności w kuchni, 
- białka: zasady nomenklatury peptydów, charakter wiązania peptydowego, białka jako związki 
wielkocząsteczkowe, reakcje charakterystyczne dla białek, wysalanie i denaturacja, 
- węglowodany: podział cukrów, interpretacja wzorów sumarycznych oraz strukturalnych (w 
formie łańcuchowej i pierścieniowej), właściwości fizyczne oraz chemiczne (karmelizacja, 
fermentacja i właściwości redukujące) monosacharydów, di-, tri- oraz polisacharydy jako produkt 
kondensacji cząsteczek cukrów prostych, wiązanie O-glikozydowe, właściwości fizyczne i 
chemiczne disacharydów oraz produkty ich hydrolizy, skrobia jako przedstawiciel polisacharydów 
(budowa, właściwości fizyczne i chemiczne), doświadczalny sposób potwierdzania obecności kilku 
grup –OH w cząsteczce węglowodanu, doświadczalny sposób potwierdzania właściwości 



redukujących sacharydów, doświadczalny sposób wykrywania skrobi,  potwierdzenie redukujących 
właściwości monosacharydów w próbach Trommera i Tollensa. 
 
9. 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 biopierwiastków: 
- analiza jonów metali: Ca, P, Mg, Na, K, S, Fe, Cl, Zn, Mn, Cu, F, I. 
2. Analiza jakościowa jonów toksycznych: 
- Pb2+, Cd2+, Hg2+, Cr3+,  Ba2+, SCN-, NO2-, S2- 

3. Analiza jakościowa żywności pod kątem zawartości wybranych pierwiastków: 
- analiza kakao pod kątem zawartości magnezu i niklu, 
- wykrywanie cynku w owocach cytrusowych, 
- analiza materiału zwierzęcego pod kątem zawartości fosforanów(V), wapnia i sodu. 
4. Badanie wypierania wodoru z kwasów i wody za pomocą metali: 
- reakcje cynku, magnezu, miedzi  ze stężonymi i rozcieńczonymi kwasami oraz z wodą, 
- bilansowanie równań redox: w tym pojęcia utleniacz, reduktor, proces redukcji, utlenienia. 
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. Analiza mleka: 
- skład mleka: kazeina, laktoza, tłuszcz mleczny, witaminy, fosfolipidy itp. 
- miareczkowe oznaczanie kwasowości mleka wobec fenoloftaleiny, 
- oznaczanie kazeiny w mleku metodą formolową. 
7. Spektrofotometryczne oznaczanie białek: 
- białka: budowa, podział, właściwości, wiązania peptydowe, 
- prawo Lamberta-Beera: wzór, 
- wyznaczanie stężenia na podstawie krzywej kalibracyjnej, 
- metoda biuretowa. 
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, 
- analiza barwników spożywczych. 
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