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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / ......

W doświadczeniu chemicznym przedstawionym na schemacie zaobserwowano, że woda
bromowa się odbarwiła. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

1. Badanym tłuszczem może być olej roślinny. P F

2. Na podstawie obserwacji można sformułować wniosek, że
składnikami tłuszczu są związki nienasycone. P F

Zaznacz, jaki proces obserwujemy w trakcie smażenia jajecznicy. 
A. Ścinanie się białka, zachodzi jego denaturacja.
B. Krystalizację białka, ponieważ odparowaniu ulega woda.
C. Większe rozdrobnienie białka, zachodzi jego peptyzacja.
D. Ścinanie się białka, zachodzi odwracalna koagulacja.

Dopasuj do pojęć (1−2) ich definicje (A−C).

1. białko
2. żel

A. produkt reakcji kondensacji aminokwasów
B. pośredni produkt rozkładu skrobi
C. produkt koagulacji zolu

Wskaż nazwę grupy związków chemicznych, w których występuje wiązanie
peptydowe.

A. tłuszcze              B. białka                C. cukry                D. aminokwasy

Zaznacz opis wpływu etanolu na białko. 
A. białko żółknie                       C. bialko ulega rozpuszczeniu
B. białko ulega denaturacji         D. powstały roztwór ulega kontrakcji

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.

1. Sacharoza jest disacharydem, dobrze rozpuszczalnym w
wodzie. P F

2. Celuloza jest włóknistą substancją stałą, bez smaku. P F

Ustal, której grupy sacharydów dotyczą podane informacje. Zaznacz M, jeśli zdanie
dotyczy monosacharydów, lub P − jeśli dotyczy polisacharydów.

1. Zbudowane z kilku lub wielu cukrów prostych. M P

2.
Przykładami są sacharoza o wzorze C12H22O11 i skrobia o
wzorze (C6H10O5)n, które ulegają rozkładowi. M P

Glukoza zawarta w owocach ulega fermentacji alkoholowej. Zaznacz nazwę jednego z
produktów tej reakcji chemicznej.
A. etanol          B. metanol          C. sacharoza          D. kwas octowy
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Cukier uległ zwęgleniu pod wpływem pewnego kwasu. Zaznacz nazwę tego kwasu.
A. kwas siarkowodorowy                C. kwas siarkowy(VI)
B. kwas azotowy(V)                        D. kwas chlorowodorowy

Zaznacz substancję, której obecność można wykryć za pomocą jodu.
A. fruktozę o wzorze C6H12O6                  C. skrobię o wzorze (C6H10O5)n
B. glukozę o wzorze C6H12O6                   D. sacharozę o wzorze C12H22O11
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / ......

W doświadczeniu chemicznym przedstawionym na schemacie zaobserwowano, że woda
bromowa się odbarwiła. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

1. Na podstawie obserwacji można sformułować wniosek, że
składnikami tłuszczu są związki nasycone. P F

2. Badanym tłuszczem może być tran. P F

Zaznacz, jaki proces zachodzi w trakcie gotowania jajka. 
A. Ścinanie się białka, zachodzi odwracalna koagulacja.
B. Krystalizację białka, ponieważ odparowaniu ulega woda.
C. Większe rozdrobnienie białka, zachodzi jego peptyzacja.
D. Ścinanie białka, zachodzi jego denaturacja.

Dopasuj do pojęć (1−2) ich definicje (A−C).

1. żel
2. białko

A. produkt reakcji kondensacji aminokwasów
B. produkt koagulacji zolu
C. pośredni produkt rozkładu skrobi

Wskaż nazwę grupy związków chemicznych, w których występuje wiązanie
peptydowe.

A. tłuszcze              B. cukry             C. białka             D. aminokwasy

Zaznacz opis wpływu etanolu na białko. 
A. białko ulega rozpuszczeniu               C. bialko żółknie
B. powstały roztwór ulega kontrakcji     D. białko ulega denaturacji 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.

1. Celuloza jest polisacharydem, dobrze rozpuszczalnym w
wodzie. P F

2. Skrobia jest włóknistą substancją stałą, bez smaku. P F

Ustal, której grupy sacharydów dotyczą podane informacje. Zaznacz M, jeśli zdanie
dotyczy monosacharydów, lub P − jeśli dotyczy polisacharydów.

1. Przykładami są glukoza i fruktoza o wzorze C6H12O6. M P

2. Zbudowane z kilku lub wielu cukrów prostych. M P
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Glukoza zawarta w owocach ulega fermentacji alkoholowej. Zaznacz nazwę jednego z
produktów tej reakcji chemicznej.
A. metanol          B. etanol          C. kwas octowy          D. sacharoza

Cukier uległ zwęgleniu pod wpływem pewnego kwasu. Zaznacz nazwę tego kwasu.
A. kwas chlorowodorowy                  C. kwas siarkowy(IV)
B. kwas siarkowy(VI)                        D. kwas siarkowodorowy

Zaznacz substancję, której obecność można wykryć za pomocą jodu.
A. sacharozę o wzorze C12H22O11             C. glukozę o wzorze C6H12O6

B. fruktozę o wzorze C6H12O6                     D. skrobię o wzorze (C6H10O5)n


