
Pytania do egzaminu z chemii.  

 

1 Które stwierdzenie jest sprzeczne z teorią atomistyczną materii: 

2 Stosunek ilości wagowych pierwiastków tworzących dany związek, jest stały. Wynika 

to z: 

3 Promieniowanie katodowe pozwoli wykryć jedną z cząstek elementarnych. Którą: 

4 Promieniowanie kanalikowe ma kierunek do ujemnie naładowanej elektrody. 

Oznacza to, że: 

5 Składnikiem jądra atomowego nie jest: 

6 Masa molowa to: 

7 Które zdanie nie dotyczy promieniowania : 

8 Które zdanie dotyczy promieniowania -: 

9 Efekt fotoelektryczny, polegający na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu 

wiązką światła, ujawnia: 

10 Funkcja falowa, będąca rozwiązaniem równania Schrödingera, to inaczej: 

11 Rozróżnienie dwóch elektronów na tym samym orbitalu daje: 

12 Zakaz Pauliego określa, że: 

13 Wiązanie, w którym elektron jest przeniesiony z jednego atomu na drugi i 

przyciągają się one siłami elektrostatycznymi, to: 

14 Wiązanie, w którym para elektronowa pochodzi od jednego atomu i jest uwspólniania 

dla dwóch atomów, to: 

15 Uszereguj rodzaje wiązań chemicznych wg rosnącej siły oddziaływania: 

16 Hybrydyzacja, to: 

17 Która z poniższych wielkości nie opisuje układu makroskopowego: 

18 Układ zamknięty, to: 

19 Układ izolowany, to: 

20 Która z poniższych funkcji nie jest funkcją stanu: 

21 Proces chemiczny jest w równowadze, kiedy: 

22 Stała równowagi zależy tylko od: 

23 Iloczyn jonowy wody to: 

24 pH w środowisku kwaśnym jest: 

25 Amoniak dysocjuje w roztworze wodnym wg równania reakcji: 

NH3 + H2O <=> NH4
+ + OH- 

Które z poniższych wyrażeń przedstawia wzór na stałą równowagi tej reakcji: 

26 Uszereguj kwasy beztlenowe wg rosnącej mocy: 

27 Uszereguj tlenowe kwasy chlorowe wg rosnącej mocy: 

28 Hydrolizie nie ulegają sole: 

29 Które zdanie dotyczące roztworów buforowych jest nieprawdziwe: 

30 Które zdanie dotyczące reakcji egzotermicznych jest nieprawdziwe: 

31 Które zdanie dotyczące reakcji endotermicznych jest nieprawdziwe: 

32 Które zdanie dotyczące katalizatora jest nieprawdziwe: 

33 Na czym polega różnica w reakcjach utleniania i redukcji? 

34 Klucz elektrolityczny w ogniwach redox służy do: 

35 Punkt potrójny na wykresie fazowym wody to: 

36 Parowanie rozpuszczalnika z roztworu: 

37 Przechodzenie mniejszych cząstek i jonów przez błony półprzepuszczalne to: 

38 Które zdanie dotyczące substancji powierzchniowo czynnych jest nieprawdziwe: 

39 Koloid, w którym rozpraszająca jest ciecz, a rozproszony gaz, to: 

40 Ligandy mają przynajmniej jedną wolną parę elektronową. Ligandem nie może 



być: 

41 Typową reakcją dla alkanów jest: 

42 Typową reakcją dla alkenów i alkinów jest: 

43 Reakcja jest regioselektywna gdy: 

44 Które zdanie dotyczące rodników, jest prawdziwe: 

45 Wzór ogólny CnH2n odnosi się do: 

46 Wzór ogólny CnH2n-2 odnosi się do: 

47 Hybrydyzacja na atomach węgla przy wiązaniu podwójnym to: 

48 Hybrydyzacja na atomach węgla przy wiązaniu potrójnym to: 

49 Które związki lub jony nie mogą być aromatyczne: 

50 Która reakcja nie zachodzi przy pierścieniu aromatycznym: 

51 Reakcje substytucji elektrofilowej przy pierścieniu aromatycznym, zachodzą z 

udziałem produktu przejściowego: 

52 Grupa nitrowa –NO2 jest podstawnikiem drugiego rodzaju, oznacza to, że kieruje 

kolejne podstawniki w substytucji elektrofilowej: 

53 Grupa hydroksylowa –OH jest podstawnikiem pierwszego rodzaju, aktywującym, 

oznacza to, że: 

54 Reakcja alkoholi, która zachodzi z zerwaniem wiązania O-H to: 

55 Alkohole tworzą estry w reakcji z: 

56 Fenole, czyli alkohole aromatyczne, w roztworach wodnych mają charakter: 

57 W reakcji substytucji nukleofilowej chlorowcoalkanów z amoniakiem otrzymuje 

się: 

58 W reakcji substytucji nukleofilowej chlorowcoalkanów z zasadami lub wodą 

otrzymuje się: 

59 Który z czynników sprzyja substytucji SN1: 

60 Który z czynników sprzyja reakcji eliminacji: 

61 Związki metaloorganiczne ułatwiają wprowadzanie reszty węglowej jako: 

62 Reakcja redukcji związków karbonylowych do węglowodorów w środowisku 

zasadowym to: 

63 Związki karbonylowe nieposiadające tzw. wodorów , w środowisku zasadowym 

ulegają reakcji: 

64 Aldehydy, jako związki utleniające się do kwasów, ulegają reakcjom 

charakterystycznym: 

65 Która reakcja prowadzi do otrzymania kwasów karboksylowych: 

66 Która reakcja prowadzi do otrzymania kwasów karboksylowych: 

67 Która z poniższych reakcji przebiega z zerwaniem wiązania C-O kwasów: 

68 Estry można otrzymać w wyniku reakcji alkoholi i: 

69 Mocznik można traktować jako pochodną kwasu węglowego. Co to za pochodna: 

70 Przegrupowanie Hofmanna jest to reakcja otrzymywania amin z: 

71 Sole diazoniowe można otrzymać w reakcji kwasu azotowego (III) i: 

72 Sole diazoniowe związków aromatycznych łatwo ulegają reakcjom: 

73 Związki heterocykliczne to związki: 

74 Wolna para elektronów na atomie azotu w cząsteczce pirolu: 

75 Jaka jest reaktywność pirolu w porównaniu do benzenu: 

76 Odczyn pH pirydyny jest: 

77 Substytucja elektrofilowa w pirydynie zachodzi na atomie: 

78 Substytucja nukleofilowa w pierścieniu pirydyny preferuje pozycje: 

79 Jaki jest charakter chemiczny związków heterocyklicznych: 

80 Jaki jest charakter chemiczny związków heterocyklicznych: 



81 Która z poniższych własności fizycznych nie odnosi się do lipidów: 

82 Alkoholem, który jest składnikiem tłuszczów jest: 

83 Reakcja utwardzania tłuszczów polega na: 

84 Reakcja zmydlania tłuszczów polega na: 

85 Składnikiem fosfolipidów, oprócz kwasów tłuszczowych, jest kwas nieorganiczny: 

86 Cukry proste, to inaczej: 

87 Sekwencja aminokwasów w peptydzie to struktura: 

88 Proces syntezy białek w organizmach żywych, to: 

89 Proces tworzenia przez organizmy żywe bardziej złożonych związków z substancji 

prostych, to: 

90 Cechą materii żywej jest: 

91 Który z atrybutów życia posiadają wirusy: 

92 Które związki występują w największym stężeniu w żywych organizmach: 

93 Do funkcji życiowych organizmów nie należy 

94 Według mechanizmu polimeryzacji powielającej nie jest syntetyzowane: 

95 Do etapów polimeryzacji nie należy: 

96 Ukształtowanie łańcucha polimerowego, np. w helisę, to struktura: 

97 Aby wstrzymać procesy metaboliczne w próbce do analizy biochemicznej, należy 

ją: 

98 Fotolityczny rozkład wody zachodzi podczas: 

99 Tlen w procesie fotosyntezy wydziela się podczas: 

100 Do regeneracji rybulozo-1,5-bisfosforanu zużywa się 

101 Akceptorem CO2 w fotosyntezie typu C4 jest: 

102 Który z poniższych procesów oksydoredukcyjnych zachodzi w warunkach 

aerobowych: 

103 Ile cząsteczek ATP uzyskuje się w jednym cyklu oddychania tlenowego: 

104 Końcowym produktem oddychania beztlenowego nie jest: 

105 Większa wydajność energetyczna tłuszczowców względem węglowodanów wynika z: 

106 Rozkład kwasów tłuszczowych, czyli tzw. spirala Lynena, polega na wielokrotnej 

reakcji: 

107 W skład błony komórkowej wchodzą: 

108 Który rodzaj transportu przez błonę komórkową nie wymaga nakładów 

energetycznych: 

109 Organizmy żywe mogą asymilować azot w postaci: 

110 Która z poniższych reakcji nie prowadzi do dysymilacji azotu: 

111 Aminokwasy izocykliczne, to aminokwasy, które: 

112 Aminokwasy acykliczne, to aminokwasy, które 

113 Syntezę związków bardziej skomplikowanych z prostszych katalizują: 

114 Przemiany w obrębie jednej substancji, czyli reakcje typy A<=>B, są katalizowane 

przez: 

115 Bezpośrednio przy syntezie białka nie bierze udziału: 

116 Ile nukleotydów RNA służy do zakodowania jednego aminokwasu: 

117 Kod genetyczny jest bezprzecinkowy, co oznacza, że: 

118 Kod genetyczny jest zdegenerowany, co oznacza, że: 

119 Który z poniższych hormonów nie jest hormonem zwierzęcym: 

120 Działanie enzymu polega na: 

 

 


