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Podpowiedzi

Związki organiczne
zawierające azot

Zadanie 8.1.
Kolejno od lewej wierszami: e, c, a, d, f, b.
e

c
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Zadanie 8.2.
Odp. B.
Zadanie 8.3.
a) Kolejno od lewej wierszami: 4, *6, 1, 3, 2, 5
4

6

1

3

2

5

*Anilinę można również zakwalifikować do amin I-rzędowych.
b) Odp. C.
c) Odp. Stopień utleniania azotu zarówno dla amoniaku, jak i wszystkich amin (a także
amidów) wynosi –III, gdyż elektroujemność atomów węgla i atomów wodoru jest
niższa od elektroujemności azotu.
Zadanie 8.4.
1. dietyloamina
(CH3CH2)2NH
2. N,N-dimetylobenzenoamina
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3. N-fenylopropyloamina

4. etano-1,2-diamina

5. chlorek etyloamoniowy
CH3CH2NH3+Cl
Zadanie 8.5.
a) Odp. A.
b) Równanie reakcji:
CH3CH2Cl + NH3  CH3CH2NH2HCl
chlorowodorek
etyloaminy

(lub CH3CH2NH3+Cl)
chlorek
etyloaminowy

Przykłady produktów w reakcjach następczych (schemat):
CH3CH2Cl →

3

 (CH3CH2)3N →

CH3CH2NH2 →
3

2 l

3

2 l

(CH3CH2)2NH →

3

2 l

(CH3CH2)4N+Cl

c) Produkty reakcji:
1. CH3CH2CH2NO2 (nitropropan)
2. CH3CH2CH2NO3+Cl (chlorek propyloamoniowy)
Zadanie 8.6.
a) R  ̅ H2 + H2O  RNH3+ + OH
b) Stwierdzenie prawdziwe:
 Aminy aromatyczne są słabszymi zasadami od amin alifatycznych.
c) Kolejno: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, amina alifatyczna (metyloamina), amoniak, amina aromatyczna (anilina)
d) Odp. D.
e) Odp. C.

Związki organiczne zawierające azot

87

Zadanie 8.7.
RNH3+ + OH; Kb =

a) R  NH2 + H2O
Kb

[O

]
o



[R

 ][O  ]
3
]

o [O

2,5

; [OH ] = 10

pOH = 2,5; pH = 11,5
b) Obliczenia dokładne:
K=
2  c + K  K = 0
102 +   1 = 0,  = 0,27, % = 27%
Obliczenia przybliżone:
K = 2  c,  = √

o

= 0,316, % = 31,6%

Zadanie 8.8.
a) wzory rezonansowe = wzory mezomeryczne

b) Azot zmienia stopień utleniania z IV stopnia na –II. Równanie reakcji:

c) In statu nascendi: łac. „w trakcie powstawania”, „w trakcie rodzenia się”. Odnosi się
do produktów przejściowych reakcji chemicznych, których nie można wyodrębnić
ze środowiska tej reakcji, tu: wodór atomowy. ajlepiej w środowisku reakcji wytwarzać wodór poprzez reakcję metalu z kwasem lub z wodą.
d)

Odp. Użyto 7,8 g cynku.
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Zadanie 8.9.
Odp. B.
Zadanie 8.10.
a) Amidy kwasowe to kolejno od lewej: związek 2., związek 3.
*związek 4. to tautomeryczna forma amidu:
Amidy są amfolitami tzn. reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami, co jest spowodowane występowaniem tautomerii amidowo-imidowej:

forma amidowa

forma imidowa

Pokazana na powyższym rysunku tautomeria amidowo-imidowa polega na wędrówce
protonu między grupą aminową i karbonylową. Forma amidowa tworzy połączenia
z kwasami dzięki obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu grupy
2,
natomiast forma imidowa może reagować z zasadami odszczepiając proton z grupy
hydroksylowej.
b) Odp. E
c)
ydroliza acetamidu w obecności kwasu:

ydroliza acetamidu w obecności zasady:

d) Odp. C
e) Wnioski:
 wiązanie  ma częściowo charakter wiązania podwójnego (zahamowanie rotacji)
 mogą istnieć izomery cis-trans
 atomy znajdujące się w obrębie tego wiązania leżą w jednej płaszczyźnie (można
mówić o hybrydyzacji sp2 atomów węgla i azotu)
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 atom azotu traci właściwości zasadowe, ponieważ jego wolna para elektronowa
przesunięta jest do węgla
Zadanie 8.11.
a) Równanie reakcji:
b) Odkrycie Friedricha Wӧhlera uważa się za początek nowożytnej chemii organicznej.
Przełomowość tego odkrycia polegała na laboratoryjnym otrzymaniu związku organicznego z materii nieorganicznej. Wówczas uznawano to za niemożliwe. Było to
jedno z odkryć, które obaliło teorię istnienia vis vitalis  siły życiowej obecnej
w ustrojach żywych, umożliwiającej syntezę chemicznych związków organicznych.
Zadanie 8.12.
Prawidłowe stwierdzenia:
 mocznik ma 2 grupy aminowe
 związek ten ulega hydrolizie pod wpływem jonów

+

oraz OH

 zasadowy charakter mocznika uwidacznia się w reakcjach z kwasami (np. z HNO3
tworzy trudno rozpuszczalny azotan)
Reakcja z kwasem azotowym (V)
Mocznik, reagując z kwasem azotowym (V), tworzy trudno rozpuszczalny azotan (V)
mocznika. roplę stężonego roztworu mocznika umieścić na szkiełku podstawowym
i dodać kroplę stężonego roztworu
O3. Po chwili pojawia się krystaliczny osad.
 jest amidem kwasu nieorganicznego
 mocznik jest przykładem diamidu, który można uznać za pochodną kwasu węglowego
 wykrywanie mocznika w moczu może opierać się na jego wytrąceniu w postaci soli
kwasu azotowego(V)
 ogrzewając suchy mocznik w probówce uzyskuje się biuret
 mocznik jest stosowany w rolnictwie jako nawóz
 powstały z mocznika biuret w środowisku zasadowym tworzy z
zabarwienie
Zadanie 8.13.
a) trzeci wzór
b) Odp. D (w środowisku zasadowym).

uSO 4 fioletowe
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c) Próba biuretowa służy do wykrywania wiązań peptydowych. W ten sposób pośrednio wykrywa się białka. Ich stężenie można określić na podstawie intensywności zabarwienia badanego roztworu.
Zadanie 8.14.
a) Schemat reakcji:

b) Schemat reakcji:
forma trans

forma cis

c) Schemat reakcji:

d) Wiązanie peptydowe.
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e) Penicylina G. Jest zbudowana z czterech atomów węgla o hybrydyzacji sp3

wiązania amidowe
Penicylina to antybiotyk β-laktamowy otrzymywany przy użyciu pleśni Penicillium.
W swej strukturze chemicznej zawiera pierścień tiozolidynowy sprzężony z pierścieniem beta laktamowym. ząsteczka posiada siedem atomów węgla o hybrydyzacji sp3.
f) Wzór półstrukturalny paracetamolu, zaznaczono wiązanie amidowe.

* Jeden atom węgla jest o hybrydyzacji sp3.

wiązanie amidowe

Zadanie 8.15.
a) Glicyna (kwas aminoetanowy) – aminokwasy ogólnie:
postać formalna:
jon obojnaczy (sól wewnętrzna):

dla:

R = mamy glicynę;
R = CH3  alaninę itp.

d) α  oznacza, że grupa karboksylowa i aminowa znajdują się na tym samym atomie
węgla oznaczanym zwyczajowo literą α
szereg konfiguracyjny L  oznacza, że we wzorze rzutowym Fischera na atomie
węgla α grupa aminowa znajduje się po lewej stronie.
Inne związki naturalne, dla których określa się przynależność do szeregu konfiguracyjnego D lub L to np. cukry.
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Zadanie 8.16.
a)

zynność optyczna związków chemicznych polega na tym, że skręcają one płaszczyznę polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego.

b)
Aminokwas

Skręcalność właściwa

Alanina

+33

Fenyloalanina

7,5

Leucyna

+22,5

Walina

+62

Treonina

30

Prolina
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c) Kolejno: amfoteryczne, zasadowe, kwasowe, kwasowe, kwasowe.
Zadanie 8.17.
a)

KATION

b) Punkt izoelektryczny.
Zadanie 8.18.
a) N-metylometanoamid

FORMA OBOJĘT A

ANION
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b) Dipeptyd glicyloglicyna.

c) Produkty należą do grupy związków nazywanych diketopiperazynami.

d) Możemy w tej reakcji otrzymać cztery różne dipeptydy, będą to:
GlyGly – glicyloglicyna
GlyAla – glicyloalanina
AlaGly – alanyloglicyna
AlaAla – alanyloalanina
e)

ależy zablokować grupy, które nie powinny reagować, np. poprzez utworzenie
wiązania amidowego w jednym aminokwasie i wiązania estrowego w drugim aminokwasie.

grupa blokowana
wiązaniem amidowym

grupa blokowana
wiązaniem estrowym
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Zadanie 8.19.
a) Pozycja α:

Pozycja β:

Pozycja γ:

b) Treonina posiada dwa asymetryczne atomy węgla, występuje w postaci czterech
stereoizomerów – tylko jeden z tych aminokwasów jest kodującym. Dwa z nich należą do szeregu konfiguracyjnego L.
Stereoizomery treoniny:

D-treonina

L-treonina

D-allotreonina

L-allotreonina

c) 3.
Aspartam – Należy do grupy estrów peptydowych. Jest estrem metylowym dipeptydu Asp-Phe. Stosowany masowo jako sztuczny środek słodzący (słodzik) w produktach
spożywczych, zwłaszcza takich, jak napoje niskokaloryczne, guma do żucia, drażetki
odświeżające oddech. Ostatnio coraz częściej pojawia się w produktach farmaceutycznych, np. w większości tabletek musujących. a produktach spożywczych oznaczany
jest kodem E951.
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d) 4. Izomer glutationu (Glu-Cys-Gly)

Glutation (łac. Glutathionum)  tripeptyd o właściwościach przeciwutleniających.
Występuje we wszystkich organizmach roślinnych i zwierzęcych (poza organizmem jest
nietrwały). Glutation jest substancją wykorzystywaną na poziomie komórkowym 
zaangażowanym w wiele funkcji komórkowych, takich jak detoksykacja, transport
aminokwasów, produkcja koenzymów oraz recykling witamin E i C.
Glutation  γ-glutamylocysteinyloglicyna, GSH

e) Można otrzymać 16 różnych dipeptydów. W zadaniu należy uwzględnić wszystkie
możliwe pary składające się z D-alaniny, L-alaniny, D-waliny i L-waliny.
Zadanie 8.20.
a) I: Ser-Ala-Gly-Lys
II: Asn-Cys-Gly-Ile
c) ząsteczka ta będzie zawierała dwa asymetryczne atomy węgla.
Zadanie 8.21.
I.


astępuje hydroliza wiązań m.in. peptydowych.

 Białko rozkłada się z wydzieleniem amoniaku.
 Po dodaniu CuSO4 roztwór zabarwił się na granatowo, co wskazuje na obecność
w nim wiązań peptydowych.
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II.
 Papierek wskaźnikowy zabarwił się na niebiesko od wydzielającego się zasadowego
amoniaku.
 W probówce, do której dodano Pb 2+, wytworzył się czarny osad. Jest to PbS. Wskazuje to na zawartość jonów siarczkowych (atomów siarki) w białku.
 Po dodaniu CuSO4 roztwór zabarwił się na granatowo, co wskazuje na obecność
w nim wiązań peptydowych.
III. Reakcja ksantoproteinowa – reakcja aminokwasów aromatycznych ze stężonym
kwasem azotowym(V), który powoduje znitrowanie. Powstały żółte związki nitrowe.
Zadanie 8.22.
c) Hemoglobina to czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach. Jego zadaniem jest
transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie. Jest to białko złożone z grupy prostetycznej zwanej hemem, złączonej z atomem dwuwartościowego żelaza i białka
prostego  globiny. a każdą cząsteczkę hemoglobiny przypadają cztery hemy
(każda z nich może przyłączyć cząsteczkę tlenu) i cztery globiny (składającej się
z czterech łańcuchów: dwóch alfa i dwóch beta).
Zadanie 8.23.
a) butano-1,4-diamina i kwas butanodiowy

c) propano-1,3-diamina i kwas para-tereftalowy

Zadanie 8.24.
I. metanal (aldehyd mrówkowy)
II. propano-1,2-diol i kwas 2-metylobutanodiowy
III. kwas para-aminofenyloetanowy

