
L I S T A   P Y T A Ń 
 
Chemia fizyczna 
 

1. Zdefiniuj ciepła reakcji chemicznych na podstawie I zasady termodynamiki oraz  właściwości 
entalpii i energii wewnętrznej jako funkcji stanu. 

 

2. Przedstaw definicję entropii. Sformułuj II zasadę termodynamiki dla procesów odwracalnych  
i nieodwracalnych. 

 

3. Zdefiniuj stałe równowagi chemicznej dla układów gazowych: Kp, Kx, Kc. Przedstaw zależność 
stałej równowagi Kp od temperatury dla reakcji egzo- i endotermicznych. 

 

4. Wyprowadź regułę faz Gibbsa. Przedstaw diagram fazowy dla układu jednoskładnikowego  
i zinterpretuj go w oparciu o regułę faz.  

 

5. Scharakteryzuj układy azeotropowe. Określ produkty destylacji azeotropów dodatnich i ujemnych. 
 

6. Przedstaw kinetykę reakcji II rzędu, w której z substancji A i B powstaje produkt P. Załóż,  
że początkowe stężenia substratów A i B są równe.  

 

7. Wyprowadź prawo Lamberta–Beera wiążące absorbancję ze stężeniem. Scharakteryzuj 
polaryzację orientacyjną, atomową i elektronową. 

 

8.   Co to jest napięcie powierzchniowe i od czego zależy? . Opisz dwie metody jego wyznaczania.  
 

9. Narysuj wykres fazowy T-x przedstawiający równowagę ciecz-ciało stałe dla eutektyku prostego 
 

10. Jak dzielimy układy koloidalne, podaj przykłady. Opisz mechanizm zjawiska micelizacji oraz 
przedstaw metody wyznaczania CMC. 

 

11. Co to jest przewodność elektrolityczna i od czego zależy? Przedstaw prawo niezależnego ruchu 
jonów. Zdefiniuj liczbę przenoszenia jonu. 

 

 12.  Przedstaw podział elektrod. Co to jest SEM ogniwa? 
 

 

Chemia organiczna 
 
1. Przedstaw rodzaje hybrydyzacji atomów węgla, azotu i tlenu w związkach organicznych. 
 

2. Scharakteryzuj typy wiązań występujących w połączeniach organicznych pomiędzy atomami węgla  
    oraz węgla i innych atomów. Przedstaw odpowiednie przykłady.  
 

3. Omów strukturę karbokationów, wolnych rodników oraz karboanionów. 
 

4. Scharakteryzuj różne rodzaje węglowodorów. 
 

5. Porównaj występującą w związkach organicznych izomerię E i Z z izomerią cis i trans . 
 

6. Przedstaw charakterystykę połączeń chiralnych oraz sposób ustalania konfiguracji R i S dla  
    związków chiralnych. 
 

7. Opisz mechanizmy reakcji: rodnikowego halogenowania alkanów oraz substytucji nukleofilowej  
    halogenoalkanów.  
 

8. Jakie znaczenie posiadają spektroskopie NMR i IR dla ustalania struktury związków organicznych? 
 

9. Podaj charakterystykę odczynników nukleofilowych i elektrofilowych oraz przedstaw mechanizm  
    reakcji addycji elektofilowej do układów nienasyconych.  
 

10. Na przykładzie reakcji nitrowania, sulfonowania, halogenowania oraz reakcji Friedel-Craftsa  



      połaczeń aromatycznych, zaproponuj mechanizm substytucji elektrofilowej związków 
     aromatycznych.  
 

11. Omów budowę fullerenów i podaj jakiego typu reakcjom ulegają. 
 

12. Przedstaw dokładny mechanizm reakcji estryfikacji kwasu octowego za pomocą alkoholu 
      etylowego. Jakie jest znaczenie estrów w przyrodzie i w zastosowaniach praktycznych? 

   
 

Chemia nieorganiczna 
 

1. Omów diagram Frosta na podanym przykładzie. 
 

2. Podaj, zgodnie z nomenklaturą, nazwy związków: KNaCO3• 2H2O,  Sb3- oraz HNO2 
(nomenklatura kwasowa i wodorowa).   

 

3. Omów periodyczność promieni atomowych pierwiastków układu okresowego. 
 

4. Omów periodyczność entalpii jonizacji pierwiastków układu okresowego.  
 

5. Omów periodyczność elektroujemności pierwiastków układu okresowego. 
 

6. Omów periodyczność właściwości chemicznych pierwiastków na przykładzie ich połączeń  
z wodorem i tlenem. 

 

7. Omów alotropię węgla, tlenu i siarki 
 

8. Omów elektrochemiczne metody otrzymywania substancji pierwiastkowych. 
 

9. Omów definicje kwasów i zasad.  
 

10. Omów strukturalne cechy krzemianów i oksoboranów. 
 

11. Omów grupę związków zwanych wodorkami. 
 

12. Wyjaśnij różnice pomiędzy azotkami, amoniakiem, hydrazyną, hydrolsyloaminą i azydkami. 
 

 

Podstawy chemii 
 

1. Przedstaw kilka typów równowag w wodnych roztworach elektrolitów. 
 

2. Omów szereg potencjałów standardowych jako narzędzie do przewidywania kierunku 
zachodzenia  reakcji chemicznych. 

 

3. Omów stan równowagi chemicznej, wielkości charakteryzujące go oraz czynniki wpływające na 
stan równowagi. 

 

4. Podaj kilka przykładów wykorzystania energii reakcji chemicznej w różnych dziedzinach życia 
codziennego.  

 

5. Jakie wielkości są w atomie kwantowane, określ odpowiednie liczby kwantowe i konsekwencje 
kwantowania tych wielkości fizycznych. 

 

6. Wykaż w jaki sposób zmiana entalpii swobodnej , która towarzyszy reakcji chemicznej jest 
związana  z  samorzutnością reakcji oraz stanem równowagi. 

 

7. Opierając się na teorii VSEPR i teorii hybrydyzacji orbitali przedstaw związek struktury 
cząsteczki i konfiguracji elektronowej atomów ją tworzących. 

 

8. Omów typy wiązań chemicznych i podaj przykłady odpowiednich związków, w których 
występują te wiązania 

 



 

Chemia polimerów 
 
1. Omów warunki pozwalające cząsteczce wstąpić w polireakcję. 
 

2. Przedstaw etapy polimeryzacji rodnikowej oraz sposoby zakończenia łańcucha. 
 

3. Omów zjawisko polidyspersyjności polimerów. 
 

4. Przedstaw rodzaje taktyczności polimerów. Omów wpływ taktyczności na krystaliczność polimeru. 
 

5. Porównaj proces poliaddycji i polikondensacji. Podaj cechy charakterystyczne oraz przykłady  obu 
rodzajów reakcji. 

 

6. Omów proces kopolimeryzacji, przedstaw rodzaje i przykłady kopolimerów. Jakie czynniki 
kształtują wartości współczynników reaktywności r1i r2? 

 

7. Opisz  mechanizmy polimeryzacji jonowej. Wskaż istotne różnice pomiędzy poliinsercją, 
polimeryzacją żyjącą i typową polimeryzacją jonową. 

 

8. Przedstaw technologiczny podział polimerów. Jakie cechy budowy cząsteczek charakterystyczne 
są dla poszczególnych grup polimerów? 

    

Chemia środowiska 

1. Omów przyczyny tworzenia się dziury ozonowej i jaki to ma wpływ na organizmy żywe. 
 

2. Co rozumiemy przez efekt cieplarniany i jak możemy mu zapobiegać. 
 

3. Przedstaw rodzaje ścieków wodnych oraz sposoby ich oczyszczania. 
 

4. Dlaczego należy usuwać tlenki azotu i siarki z gazów odlotowych w elektrociepłowniach i jak to 
się robi. 

 

5. Zasady monitoringu chemicznego. Opisz szczegółowo wybrany przykład. 

 

 

Inżynieria i aparatura chemiczna 

1. Omów równanie Darcy’ego-Weisbacha dla rur prostych oraz w postaci uogólnionej (dla 
całkowitych oporów przepływu) 

 

2. Opisz działanie pompy odśrodkowej. Jak się określa wydajność takiej pompy i jakie są sposoby 
regulacji wydajności takich pomp?  

 

3. Jak się określa liczbę półek teoretycznych dla kolumny destylacyjnej metodą McCabe-Thielego  
     na wykresie y – x.?  
 

4. Omów wykres Moliera-Ramzina I – x. i pokaż pracę suszarki teoretycznej na takim wykresie.  
 

5. Co to jest ekstrakcja krzyżowa (współprądowa) i czym się różni od ekstrakcji przeciwprądowej? 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

Technologie zielonej chemii 
 
1. Przedstaw zasady technologii zielonej chemii. 
 

2. Procesy odsiarczania paliw i gazów spalinowych 
 

3. Procesy neutralizacji emisji NOx 
 

4. Omów budowę i działanie katalizatorów samochodowych. 
 

5. Biomasa jako surowiec w technologiach zielonej chemii. 
 

6. Scharakteryzuj ogniwa paliwowe - podaj ich wady i zalety. 
 

7. Procesy zgazowania węgla jako droga dojścia do czystej energetyki węglowej 
 

8. Rozwój technologii produkcji styrenu zgodnie z zasadami technologii zielonej chemii. 

         

Biospektroskopia 
 
1. Omów podstawowe rodzaje spektroskopii molekularnej z punktu widzenia stosowanej energii 

promieniowania oraz badanych zjawisk.    
 

2. Omów parametry absorpcyjnego pasma spektralnego oraz przyczyny jego rozmycia.  
 

3. Spektroskopia oscylacyjna: zmiana energii potencjalnej dla oscylatora harmonicznego  
i anharmonicznego, reguły wyboru, typy drgań normalnych. Od czego zależy częstość drgania?  

 

4. Omów różnicę pomiędzy spektroskopią IR i Ramana. 
 

5. Opisz wpływ pola magnetycznego na substancje. Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR): 
ekranowanie i przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe, zjawisko rezonansu.  

 

6. Spektroskopia UV-VIS. Rodzaje i energia przejść elektronowych, reguły wyboru. Podaj definicje 
następujących pojęć: chromofor, auksochrom, efekt batochromowy, efekt hipsochromowy. Omów 
znaczenie symboli użytych do zapisu temu. 

 

7. EPR: rodzaje centrów paramagnetycznych, zasada pomiaru, współczynnik rozszczepienia 
spektroskopowego, sprzężenia spinowo-spinowe. 

 

8. Omów na jednym przykładzie zastosowanie w medycynie jednej z metod spektroskopowych (UV-
VIS, IR i Ramana, NMR, EPR). 

 

Analityczne metody instrumentalne 
 

1. Wymień sposoby kalibracji metod porównawczych. 
 

2. Jakich informacji o próbkach dostarcza pomiar konduktometryczny?  
 

3. Przedstaw rodzaje elektrod stosowanych w metodach elektroanalitycznych  
 

4. Wyjaśnij krótko, co jest podstawą rozdzielenia jednorodnej mieszaniny metodą chromatografii. 
 

5. Jak zbudowany jest chromatograf gazowy, a jak cieczowy? 
 

6. Wymień i objaśnij prawa absorpcji mające zastosowanie w spektrometrii absorpcyjnej. 
 

7. Co należy zrobić, aby metodą spektrofotometrii w świetle widzialnym oznaczyć bezbarwny analit? 
Podaj przykład takiego oznaczenia.  

 



8. Wymień i omów krótko źródła promieniowania wzbudzającego w metodzie AAS. 
 

Biochemia i biologia 
 
1. Przedstaw rolę i znaczenie reakcji red-ox w powstawaniu i podtrzymywaniu życia. 
 

2. Scharakteryzuj aminokwasy, opisz ich budowę, podział, właściwości i przemiany w organizmie  
(z uwzględnieniem biosyntezy białka i procesów usuwania grup aminowych). 

 

3. Przedstaw podział białek, ich budowę oraz właściwości.  
 

4. Jakie kryteria uwzględnia się przy podziale enzymów, jakie grupy  enzymów w danym systemie 
klasyfikacji wyróżniamy? Dokonaj charakterystyki tych grup. 

 

5. Scharakteryzuj cukrowce, podaj ich podział, właściwości i przemiany w organizmie. 
 

6. Przedstaw rodzaje kwasów nukleinowych, ich budowę i znaczenie w powstaniu i podtrzymywaniu 
ciągłości życia. 

 

7. Scharakteryzuj lipidy, jaką funkcję pełnią w organizmie i jakim przemianom ulegają? 
 

8. Wymień  i scharakteryzuj najważniejsze przemiany metaboliczne w organizmie człowieka 
wskazując na ich wzajemne powiązania. 

 

 

Chemia analityczna 
 
1. Wymień i omów krótko cechy charakteryzujące jakość metody analitycznej. 
 

2. Co rozumiemy pod pojęciem próbki reprezentatywnej? 
 

3. Co to są substancje wzorcowe i jakie najważniejsze wymagania powinny być spełnione przy ich 
wyborze? 

 

4. Podaj krótką charakterystykę znanych Ci metod analizy miareczkowej. 
 

5. Omów na wybranym przez siebie przykładzie miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Napisz 
stosowne reakcje,  podaj wskaźnik, jego zmianę barwy w punkcie końcowym miareczkowania. 

 

6. Omów jedną z teorii wskaźników alkacymetrycznych. 
 

7. Jakie znasz metody rozdzielania substancji wykorzystujące podział substancji pomiędzy dwie 
fazy? Omów dokładniej jedną z nich. 

 

8. Omów krótko zasady wytrącania osadów w analizie wagowej.  

 
 


