
Temat: Podsumowanie wiadomości na temat substancji o znaczeniu 
biologicznym. 
Przesyłam trzy karty pracy, nie po to aby was dobić, tylko żeby utrwalić 
wiadomości. Pamiętajcie, że zaczniecie od tego naukę biologii w szkole 
średniej, więc warto to zrobić! Z miłą chęcią Wam to poprawię! Możecie się 
tym zająć po egzaminie, teraz się temu z grubsza przyjrzeć. 

1.  

2. Uzupełnij zdania oraz opis schematu. 

 

Pod wpływem soli metali lekkich zachodzi 
_____________________ białka, ale po dodaniu wody osad 
(_____________________) rozpuszcza się. Odwracalny proces  
zmiany struktury białka to __________________________.  
 

3. Rozwiąż logogryf. Odczytaj i wyjaśnij hasło. 

1. Proces przemiany żelu w zol. 
2. Nieodwracalny proces 
ścinania się białka. 
3. Inaczej koloid. 
4. Kwas używany w reakcji 
ksantoproteinowej to kwas… 
(V). 
5. Produkt koagulacji zolu. 
6. Substancje zawierające 
białko żółkną pod wpływem 
stężonego roztworu HNO3, 
zachodzi reakcja… 
7. Odwracalny proces koagulacji białek to… 
8. Reakcje chemiczne, za 
pomocą których można wykryć 
daną substancję, to reakcje… 
Hasło: 
__________________________________________________________________________________________________________
______ 

4. Podkreśl wzory sumaryczne związków chemicznych, które spowodują denaturację białka 
zawartego w mleku. 

• Pb(NO3)2 • NaOH • HCl • KCl • C2H5OH • CH3COOH • CuSO4 • Na2SO4 • H2O 

5. Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego nazwą odczynnika chemicznego. Dokończ 
wniosek. 

• woda bromowa • wodorotlenek miedzi(II) • stężony roztwór kwasu 

siarkowego(VI) • stężony roztwór kwasu azotowego(V)  
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________________________________________ 

________________________________________ 

imię i nazwisko 

__________________        _________________ 

klasa                                     data 

Właściwości białek 

Grupa A 

 



Obserwacje: Twaróg barwi się na żółto.  

Wniosek: Zaszła reakcja charakterystyczna. Substancja w probówce zawiera 

___________________________. 

6. Oblicz, ile gramów kazeiny (rodzaj białka złożonego) zawiera 1 l mleka krowiego (gęstość 
mleka  
d = 1,033 

3cm

g ), jeśli jej zawartość w mleku krowim wynosi 2,6%. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                

Odpowiedź: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Uzupełnij wniosek na podstawie schematu doświadczenia chemicznego. 

Obserwacje: Na dnie probówki powstała substancja o czarnej barwie, a 
na ściankach probówki pojawiła się bezbarwna ciecz. 
Wniosek: Czarna substancja na dnie probówki to ________________. 
Zwęglenie substancji w probówce i osadzenie się ________________ na 
ściankach probówki świadczy o obecności w cukrze pierwiastków 
chemicznych: __________________, __________________, __________________. 

8. Uzupełnij schemat podanymi określeniami. 

• fruktoza • cukry złożone • monosacharydy • sacharydy • glukoza • sacharoza • celuloza 
• oligosacharydy • C6H12O6 • C12H22O11 

 

9. Glukoza, fruktoza i sacharoza stanowią odpowiednio 2,3%, 7,6% i 3,3% (procent masowy) 
zawartości jabłek. Oblicz, ile gramów każdego z sacharydów znajduje się w 2 kg tych 
owoców. 

                                
                                
                                
                                

Odpowiedź: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ustal wzór sumaryczny sacharydu CxHyOz, którego masa cząsteczkowa wynosi 342 u. Cukier 
ten zawiera 42,1% węgla, 51,5% tlenu i 6,4% wodoru (procent masowy). 

                                
                                
                                

________________________________________ 

________________________________________ 

imię i nazwisko 

__________________        _________________ 

klasa                                     data 

Sacharydy 

Grupa A 



                                
                                

Odpowiedź: 
____________________________________________________________________

______________________________________ 

 

11. Uzupełnij schematy. Skorzystaj z podanych określeń. 

• olej rzepakowy • masło • smalec • tran • oliwa z oliwek • olej sojowy • łój 

 
Informacja do zadań 2. i 3. 
Tłuszcze to mieszaniny estrów wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu. Otrzymuje się je  
m.in. w reakcji estryfikacji. Przedrostki di- (dwa), tri- (trzy) w nazwie tłuszczu oznaczają liczbę 
grup alkilowych pochodzących od kwasu lub kwasów karboksylowych w cząsteczce tłuszczu.  
W tłuszczach nienasyconych, występujących w ciekłym stanie skupienia, grupy alkilowe 
pochodzą  
od nienasyconych kwasów karboksylowych,  
np. kwasu oleinowego. W tłuszczach nasyconych, 
występujących w stałym stanie skupienia, grupy 
alkilowe pochodzą od nasyconych kwasów 
karboksylowych, np. kwasu stearynowego czy kwasu palmitynowego. 

12. Uzupełnij schemat tak, aby otrzymać dioleinian palmitynian glicerolu. 

 
13. Napisz nazwy systematyczne tłuszczów o podanych wzorach. Określ ich stan skupienia 

(stały / ciekły) i charakter chemiczny (nasycone / nienasycone). 

 

Nazwa: ____________________________ 

Charakter chemiczny:  

_____________________________________ 

Stan skupienia: ___________________ 

Nazwa: ____________________________ 

Charakter chemiczny:  

_____________________________________ 

Stan skupienia: __________________ 

Nazwa: ____________________________ 

Charakter chemiczny:  

_____________________________________ 

Stan skupienia: ___________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

imię i nazwisko 

__________________        _________________ 

klasa                                     data 

Tłuszcze 

Grupa A 



14. Dokończ równanie reakcji otrzymywania tłuszczu i zapisz nazwy produktów. 

 
 


