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[O1] Krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego 

Wszystkie związki należy uznać za niebezpieczne i zachować wszelkie środki ostrożności. 

Otrzymaną próbkę substancji należy umieścić w kolbie kulistej, zaopatrzonej w 

chłodnicę zwrotną, dodać połowę otrzymanej ilości rozpuszczalnika i ogrzewać delikatnie 

płaszczem grzejnym do wrzenia. Jeżeli cała próbka nie rozpuści się, dodawać stopniowo 

rozpuszczalnik (ostrożnie górą przez chłodnicę) i kontynuować ogrzewanie dopóki po 

dodaniu kolejnej porcji nie przestanie ubywać osadu. Po lekkim ostudzeniu dodać do 

roztworu niewielką ilość węgla aktywnego, zagotować jeszcze raz i przesączyć na gorąco 

(ostrożnie, kontrolując temperaturę płaszcza wodnego). Przesącz pozostawić do ostygnięcia, 

odsączyć wydzielony osad pod zmniejszonym ciśnieniem, przemyć niewielką ilością 

rozpuszczalnika, przenieść na szalkę i pozostawić do wyschnięcia. Zważyć suchy osad, 

oznaczyć temperaturę topnienia. 

Substancje oznaczone gwiazdką(*)  

Jeżeli rozpuszczalność substancji w rozpuszczalniku organicznym jest bardzo wysoka, 

można po zakończeniu sączenia umieścić roztwór w kolbie kulistej, zaopatrzonej w chłodnicę 

zwrotną, i do ogrzewanego roztworu dodawać stopniowo wodę (przez górny otwór chłodnicy) 

aż do wystąpienia SŁABEGO zmętnienia. Należy przerwać ogrzewanie i pozostawić próbkę 

do krystalizacji. Zimną zawiesinę sączy się starannie pod obniżonym ciśnieniem, przemywa 

mieszaniną rozpuszczalnik-woda (w proporcji możliwie zbliżonej do składu roztworu) i 

pozostawia do wyschnięcia. Suchy osad należy zważyć i oznaczyć temperaturę topnienia. 

Na podstawie temperatury topnienia należy zidentyfikować krystalizowaną substancję, 

w sprawozdaniu podać nazwę i wzór strukturalny związku, temperaturę topnienia próbki, 

ilość uzyskanego produktu, wydajność krystalizacji oraz objętość rozpuszczalnika (i 

ewentualnie wody). 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jaki sposób zanieczyszczenia wpływają na temperaturę topnienia? 

2. W jakim celu stosuje się węgiel aktywny? 

3. W jakim celu przemywa się osad po przesączeniu? 
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[O2] Destylacja nieznanej cieczy 

Wszystkie związki należy uznać za niebezpieczne i zachować wszelkie środki ostrożności. 

Celem ćwiczenia jest oczyszczenie przez destylację prostą próbki nieznanej cieczy 

organicznej oraz wyznaczenie temperatury wrzenia i współczynnika załamania światła.  

Wszystkie naczynia stosowane w ćwiczeniu mają być czyste i suche. Spodziewana 

temperatura wrzenia nie przekracza 150°C.  

W zmontowanym zestawie do destylacji prostej 

umieszcza się otrzymaną próbkę cieczy. Należy 

pamiętać o kamyczkach wrzennych i zwrócić 

uwagę na prawidłowe umieszczenie termometru. 

Regulując ostrożnie temperaturę i szybkość 

ogrzewania przeprowadza się destylację prostą, 

zbierając przedgon (destylat do momentu 

osiągnięcia stałej temperatury wrzenia) i frakcję 

właściwą (destylującą w stałej temperaturze). W 

kolbie destylacyjnej MUSI zostać pewna ilość 

cieczy, destylowanie do sucha jest niebezpieczne. 

Jeżeli temperatura w trakcie destylacji zmienia się, należy zebrać kilka frakcji.  

Należy zmierzyć współczynnik załamania światła destylatu oraz jego objętość, na 

podstawie wartości temperatury wrzenia i współczynnika załamania światła zidentyfikować 

ciecz, narysować jej wzór strukturalny i obliczyć wydajność procesu.  

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Dlaczego destylacja do sucha jest niebezpieczna ? 

2. W jakim celu stosuje się kamyczki wrzenne ? Jakich innych sposobów można użyć zamiast 

dodawania kamyczków wrzennych? 
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[O3] Destylacja frakcyjna mieszaniny cieczy  

Wszystkie związki należy uznać za niebezpieczne i zachować wszelkie środki ostrożności. 

Do okrągłodennej kolby destylacyjnej o pojemności 250 ml wlać otrzymaną  

mieszaninę cieczy. Wrzucić kamyczek wrzenny. Zmontować aparaturę do destylacji cieczy:  

A)    bez deflegmatora   

Przeprowadzić destylację otrzymanej mieszaniny zbierając destylat do cylindra miarowego. 

Co 2 ml zbieranego destylatu notować temperaturę wrzenia. Pozostałość po destylacji (pogon) 

pozostawić w kolbie destylacyjnej. Po skończonej destylacji zawrócić destylat do kolby 

destylacyjnej i przeprowadzić część B) ćwiczenia.  

 B)    z deflegmatorem   

Powtórzyć doświadczenie z punktu A) stosując aparaturę do destylacji  z deflegmatorem i 

dodając nowe kamyczki wrzenne. Zbieramy następujące frakcje:  

•    przedgon – destyluje do ustalenia się temperatury wrzenia  

•    pierwszą frakcję – destyluje po ustaleniu się temperatury wrzenia  

•    frakcję pośrednią – destyluje do ponownego ustalenia się temperatury wrzenia  

•    drugą frakcję – destyluje po ponownym ustaleniu się temperatury wrzenia.  

Pozostałość po destylacji (pogon) pozostawić w kolbie destylacyjnej. Co 2 ml odbieranego 

destylatu notujemy temperaturę wrzenia. Dla poszczególnych czystych frakcji mierzymy 

współczynniki załamania światła.  

W sprawozdaniu należy przedstawić wykresy zależności temperatury na szczycie 

nasadki destylacyjnej od objętości otrzymanego destylatu dla obu eksperymentów, temperatury 

wrzenia oraz współczynniki załamania  światła otrzymanych substancji. Należy oszacować 

skład objętościowy i jakościowy mieszaniny cieczy.  

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jaką rolę pełni deflegmator i kiedy się go stosuje? 

2. W jaki sposób temperatura i szybkość destylacji wpływają na efektywność rozdziału? 
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[O4] Rozdzielenie mieszaniny kwasu benzoesowego i benzaldehydu  

Odczynniki: 

 kwas benzoesowy 

 aldehyd benzoesowy 

 NaHCO3 

 MgSO4 

Montujemy zestaw do destylacji z parą wodną.  

Otrzymaną próbkę, zawierającą aldehyd benzoesowy i kwas benzoesowy, 

umieszczamy w kolbie do destylacji z parą wodną, naczynie spłukujemy 100 ml wody. Powoli 

dodajemy nasycony roztwór NaHCO3  aż do rozpuszczenia całej porcji kwasu i uzyskania 

słabo zasadowego odczynu.  Prowadzimy destylację z parą wodną aż do uzyskania klarownego 

destylatu. Oddzielamy aldehyd benzoesowy, wytrząsamy przez 15 minut z bezwodnym 

MgSO4 i sączymy do wytarowanego naczynia. Oznaczamy współczynnik załamania światła.  

Do pozostałości po destylacji dodajemy porcję węgla aktywnego, ogrzewamy do 

wrzenia, sączymy i po ostygnięciu ostrożnie zakwaszamy stężonym kwasem solnym. Po 

ochłodzeniu odsączamy kwas benzoesowy, przemywamy wodą i zostawiamy do wysuszenia. 

Wydzielone substancje w czystych, zamykanych i opisanych pojemnikach oddajemy wraz ze 

sprawozdaniem.  

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, 

powinno zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonych substancji, współczynnik załamania 

światła benzaldehydu, temperaturę topnienia kwasu benzoesowego oraz odpowiednie wartości 

literaturowe i numery pomiarów. Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości 

wykonywania poszczególnych operacji w trakcie rozdziału (schemat rozdziału i równania 

reakcji).  

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. Jakie są ograniczenia zastosowania destylacji z parą wodną? 

2. W jakim celu dodaje się wodorowęglanu sodu? Proszę napisać reakcję. 
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[O5] Oczyszczanie fenolu  

Odczynniki: 

 

 fenol 

 NaOH 

 H2SO4 

 NaCl 

 eter dietylowy 

 chlorek metylenu - 75 ml 

 

Fenol , NaOH i H2SO4 są silnie żrące! 

Eter dietylowy jest rozpuszczalnikiem łatwo palnym! 

Otrzymana próbka może być zanieczyszczona substancjami niepolarnymi oraz solami 

nieorganicznymi.  

Otrzymaną próbkę rozpuszcza się w 10% roztworze NaOH i odsącza ewentualne 

zanieczyszczenia stałe. Jeżeli uzyskany roztwór jest zabarwiony, dodaje się porcję węgla 

aktywnego, zagotowuje i odsącza osad na gorąco. Roztwór (o temperaturze pokojowej!) 

ekstrahuje się eterem (połowa objętości fazy wodnej, nie mniej niż 20 ml), a następnie 

ostrożnie zakwasza rozcieńczonym w stosunku 1:1 kwasem siarkowym (należy oszacować 

ilość na podstawie zużytego NaOH). Po ochłodzeniu roztwór ekstrahuje się trzykrotnie 25 ml 

chlorku metylenu, połączone warstwy organiczne przemywa wodą i nasyconym roztworem 

NaCl, po czym suszy siarczanem magnezu. Po odsączeniu  środka suszącego należy 

oddestylować chlorek metylenu aż do momentu krystalizacji fenolu. Użyty eter i chlorek 

metylenu należy przelać do pojemników na odpowiednie zlewki.   

Na podstawie oznaczonej temperatury topnienia (i ewentualnych reakcji 

charakterystycznych) ustala się, który fenol znajdował się w próbce.  

 Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, 

powinno zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji, zmierzoną temperaturę 

topnienia, odpowiednie wartości literaturowe, ewentualny opis dalszej identyfikacji fenolu 

oraz numery pomiarów. Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości 

wykonywania poszczególnych operacji w trakcie rozdziału (schemat rozdziału i równania 

reakcji). 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W oparciu o reakcje wyjaśnij celowość użycia wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego(VI) 

w oczyszczaniu fenolu. 

2. Jakie są ograniczenia zastosowania destylacji z parą wodną? 

3. Jakiego typu zanieczyszczenia usuwane są w czasie ekstrakcji eterem? 
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[O6] Oczyszczanie acetonu  

Odczynniki: 

 aceton – 100 ml 

 KMnO4 

 K2CO3 (bezwodny) 

Aceton jest rozpuszczalnikiem łatwo palnym! 

Aceton ogrzewa się w kolbie okrągłodennej o pojemności 250 ml zaopatrzonej  

w chłodnicę zwrotną, dodając stopniowo małe porcje nadmanganianu potasu. Gdy fioletowe 

zabarwienie roztworu przestanie znikać, aceton suszy się przy użyciu bezwodnego węglanu 

potasu. Następnie odsącza się środek suszący, a roztwór destyluje zbierając frakcję  

o temperaturze wrzenia 55-56 C. Oznaczamy współczynnik załamania światła i liczymy 

wydajność procesu oczyszczania. 

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, 

powinno zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji, temperaturę wrzenia i 

zmierzony współczynnik załamania światła, odpowiednie wartości literaturowe oraz numer 

pomiaru. Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości wykonywania 

poszczególnych operacji w trakcie oczyszczania. 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu przy oczyszczaniu acetonu używany jest KMnO4? 

2. Jakie środki ostrożności należy zachować przy pracy z łatwopalnymi rozpuszczalnikami? 
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[O7] Oczyszczanie octanu etylu
1
 

Odczynniki: 

 octan etylu – 100 ml 

 bezwodnik octowy – 10 ml 

 H2SO4 stężony 

 K2CO3 (bezwodny) 

 

Bezwodnik octowy i H2SO4 są silnie żrące! 

100 ml octanu etylu, 10 ml bezwodnika octowego i 1-2 krople stężonego kwasu 

siarkowego ogrzewa się do wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 1 godzinę, a następnie 

poddaje destylacji frakcyjnej. Destylat wytrząsa się z 2-3 g bezwodnego węglanu potasu, 

sączy i destyluje przy użyciu zestawu do destylacji prostej. Zbiera się frakcję wrzącą  

w temperaturze 77 C. Oznaczamy współczynnik załamania światła i liczymy wydajność 

procesu oczyszczania. 

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, powinno 

zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji,  temperaturę wrzenia i zmierzony 

współczynnik załamania światła, odpowiednie wartości literaturowe oraz numer pomiaru. 

Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości wykonywania poszczególnych 

operacji w trakcie oczyszczania.  

 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu podczas oczyszczania octanu etylu dodaje się bezwodnik octowy? 

2. W jakim celu wytrząsa się destylat z bezwodnym K2CO3? 

3. Jaka metodę sączenia stosuje się w tym ćwiczeniu? 

 

                                                           
1
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 227. 
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[O8] Oczyszczanie aniliny metodą destylacji z parą wodną
2
 

Odczynniki: 

 anilina – 50 ml  

 eter etylowy – 160 ml  

 NaOH – 5 g 

 

 KOH 

 NaCl 

 

Anilina jest silnie żrąca i toksyczna! NaOH i KOH są silnie żrące! 

Eter dietylowy jest rozpuszczalnikiem łatwo palnym! 

Ustawiamy pod wyciągiem aparaturę do destylacji z parą wodną. Do kolby destylacyjnej 

wlewamy 50 ml aniliny, tyle samo wody i 5 g NaOH. Mieszaninę destylujemy  

z parą wodną; gdy destylat po wysoleniu będzie klarowny (próbę wykonać w probówce) 

należy oddestylować jeszcze 120 ml destylatu. 

Destylat wysycamy solą kuchenną i przenosimy do rozdzielacza, gdzie ekstrahujemy 

czterokrotnie 40 mililitrowymi porcjami eteru (pierwszymi dwiema porcjami eteru należy 

uprzednio przepłukać naczynie po destylacie w celu ilościowego przeniesienia aniliny do 

rozdzielacza). Wyciągi eterowe łączymy i suszymy stałym KOH. Jeżeli KOH upłynnia się, 

należy warstwę organiczną oddzielić od wodnej i ponownie suszyć stałym KOH. Ekstrakt 

dekantuje się (lub sączy przez sączek fałdowany) do kolby okrągłodennej o pojemności 250 

ml, zakłada głowicę do destylacji prostej i oddestylowuje się ostrożnie rozpuszczalnik (tw 

eteru etylowego = 35 C) a następnie, po wypuszczeniu wody z chłodnicy, anilinę, zbierając 

frakcję wrzącą w temperaturze 181-185 C. Nie destylować do sucha. Czystość aniliny 

oznaczamy mierząc współczynnik załamania światła. Liczymy wydajność procesu 

oczyszczania. 

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, powinno 

zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji, temperaturę wrzenia i zmierzony 

współczynnik załamania światła, odpowiednie wartości literaturowe oraz numer pomiaru. 

Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości wykonywania poszczególnych 

operacji w trakcie oczyszczania wraz z równaniami reakcji. 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu w trakcie oczyszczania aniliny dodaje się NaOH? 

2. W jakim celu destylat wysyca się solą kuchenną?

                                                           
2
 A. I. Vogel, „Preparatyka organiczna, wydanie drugie całkowicie zmienione i poprawione”, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, str. 563. 
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[O9] Otrzymywanie bezwodnego alkoholu etylowego 

 
Odczynniki: 

 alkohol etylowy - 125 ml 

 jod – 0.25 g 

 wiórki magnezowe – 2.5 g  

Suchą kolbę kulistą zaopatruje się w chłodnicę zwrotną, a wylot chłodnicy zabezpiecza 

rurką ze środkiem suszącym. W kolbie umieszcza się 2.5 g wiórków magnezowych, 0.25 g 

jodu i dodaje się 25 ml bezwodnego alkoholu etylowego. Zawartość kolby ogrzewa się do 

zaniku zabarwienia jodu. Gdy magnez nie chce się rozpuścić, dodaje się następną porcję 0.25 

g jodu i ogrzewa dalej aż do przereagowania całej ilości magnezu. Następnie do kolby wlewa 

się 100 ml alkoholu przeznaczonego do suszenia i całość ogrzewa się do wrzenia przez 30 

minut. Następnie alkohol destyluje się pod normalnym ciśnieniem, zabezpieczając aparaturę 

przed dostępem wilgoci. Oznaczamy współczynnik załamania światła i liczymy wydajność 

procesu osuszania. 

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, powinno 

zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji, temperaturę wrzenia i zmierzony 

współczynnik załamania światła, odpowiednie wartości literaturowe oraz numer pomiaru. 

Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości wykonywania poszczególnych 

operacji w trakcie oczyszczania. 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu podczas odwadniania alkoholu dodaje się wiórki magnezowe i jod? 

2. Co to jest mieszanina azeotropowa? 

3. W jaki sposób należy zabezpieczyć aparaturę przed dostępem wilgoci? 
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[O10] Oczyszczanie dichlorometanu 

Odczynniki: 

 dichlorometan – 100 ml 

 Na2CO3 

 CaCl2 

100 ml surowego dichlorometanu przelewa się do rozdzielacza i wytrząsa najpierw  

z wodą (20 ml), a potem z 5-10 % roztworem węglanu sodu (porcjami po 20 ml) tak długo, aż 

ciecz z przemywania wykaże odczyn zasadowy wobec papierka uniwersalnego. Następnie 

produkt wytrząsa się ponownie z wodą, przemywa nasyconym roztworem NaCl, a warstwę 

organiczną suszy bezwodnym chlorkiem wapnia. Po przesączeniu przez sączek karbowany do 

małej kolbki okrągłodennej, ciecz poddaje się destylacji frakcyjnej, zbierając dichlorometan 

w zakresie temperatur wrzenia 40-41C. Oznaczamy współczynnik załamania światła i 

liczymy wydajność procesu oczyszczania. 

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, powinno 

zawierać wzory strukturalne, ilość wydzielonej substancji, temperaturę wrzenia i zmierzony 

współczynnik załamania światła, odpowiednie wartości literaturowe oraz numer pomiaru. 

Należy krótko wyjaśnić sposób postępowania i celowości wykonywania poszczególnych 

operacji w trakcie oczyszczania. 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

 

1. W jakim celu dichlorometan wytrząsa się z roztworem Na2CO3? 

2. W jakim celu przemywa się oczyszczaną ciecz nasyconym roztworem NaCl? 

3. Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować podczas pracy z chlorowcopochodnymi   

    węglowodorów? 
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[011] Ekstrakcyjny rozdział p-bromonitrobenzenu i p-bromoaniliny 

Odczynniki: 

 p-bromonitrobenzen 

 p-bromoanilina 

 HCl 

 

 CHCl3 – 90 ml 

 Na2SO4 

 NaOH 

 

HCl i NaOH są silnie żrące! 

 

Otrzymany chloroformowy roztwór zawierający mieszaninę p-bromonitrobenzenu i p-

bromoaniliny przenosimy do rozdzielacza i ekstrahujemy czterema porcjami 5% roztworu 

kwasu solnego (4x 15 ml) w celu przeprowadzenia aminy do postaci soli rozpuszczalnej w 

fazie wodnej. Prowadząc ekstrakcje uważamy na zmiany ciśnienia w rozdzielaczu 

wyrównując ciśnienie przez odwrócenie rozdzielacza i otworzenie kranika. Połączone frakcje 

wodne przemywany (ekstrahujemy) jedną porcją chloroformu (15 ml), aby odmyć ewentualne 

pozostałości p-bromonitrobenzenu. 

 Połączone frakcje  chloroformowe suszymy bezwodnym Na2SO4 przynajmniej pół 

godziny i odsączamy środek suszący, przemywając go jeszcze jedną porcją CHCl3 (15 ml) by 

wymyć resztki substancji organicznej. Sączenie grawitacyjne należy przeprowadzić od razu 

do kolby 100 mL, w której będziemy odparowywać roztwór na wyparce by uniknąć strat 

związku związanych z przenoszeniem roztworu. Po odparowaniu na wyparce otrzymujemy 

ciało stałe – p-bromonitrobenzen. 

 Do frakcji wodnej dodajemy stężony roztwór NaOH małymi porcjami i mieszając, aż 

do pH lekko zasadowego i wytrącenia się drobnego osadu p-bromoaniliny. Taką mieszaninę 

przenosimy do rozdzielacza i ekstrahujemy ją czystym chloroformem (4x15 ml). Połączone 

frakcje organiczne suszymy bezwodnym Na2SO4 i przerabiamy jak w przypadku roztworu  

p-bromonitrobenzenu. Po odparowaniu i ochłodzeniu w kolbie powinien pozostać proszek  

p-bromoaniliny. Po wysuszeniu obu rozdzielonych związków należyte zważyć i zmierzyć ich 

temperaturę topnienia .  

Sprawozdanie, oprócz opisu wykonanych czynności, prowadzonego na bieżąco, powinno 

zawierać wzory strukturalne, ilości wydzielonych substancji, zmierzone zakresy temperatur 

topnienia, odpowiednie wartości literaturowe oraz numery pomiarów. Należy krótko wyjaśnić 

sposób postępowania i celowości wykonywania poszczególnych operacji w trakcie rozdziału 

(schemat rozdziału i równania reakcji). 

Pytania do ćwiczenia 

(odpowiedzi należy umieścić w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zajęć) 

1. W jaki sposób przeprowadzić proces ekstrakcji ciecz-ciecz uwzględniając bezpieczeństwo   

    pracy? 

2. Co to jest prawo podziału Nernsta i jakie ma konsekwencje podczas ekstrakcji? 

3. Wymień rodzaje środków suszących wraz z jednym przykładem z każdej grupy. 


