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MIKROANALIZY 
imię i nazwisko 

E 

Rubryki odpowiednio opisane (lekko przyciemnione) należy wypełniać przed rozpoczęciem zajęć. 
Opisując obserwacje reakcji należy wyraźnie napisać co się zmienia lub nie. 
Jeśli reakcja nie zachodzi, należy to wyraźnie napisać. 
W reakcjach obowiązują wzory strukturalne związków organicznych.  
Równania reakcji muszą być zbilansowane 
Pod wzorami organicznych produktów reakcji proszę podawać ich nazwy. 

 

WĘGLOWODORY 

W1 Utlenianie węglowodorów nadmanganianem potasu w środowisku kwaśnym (w temp. pokojowej) 

 RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z heksanem 

2.  z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3. z toluenem 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z heksanem 

2.  dla próby z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3.  dla próby z toluenem 

WNIOSKI: 

Przestaw różnice w reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych (zwracając uwagę, że 
był użyty toluen – pierścień z grupą metylową) z KMnO4 w środ. kwaśnym. 

  



wersja 2018 

2 
 

W2 Reakcje węglowodorów z wodą bromową 

 RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                            (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z heksanem 

2.  z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3.  z toluenem 

OBSERWACJE:  

1.  dla próby z heksanem (zwróć uwagę na możliwość zajścia procesów innych niż reakcja z Br2) 

2.  dla próby z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3.  dla próby z toluenem 

WNIOSKI: 

Jakie procesy – chemiczne i fizyczne – zachodzą w poszczególnych probówkach? 

 Przestaw różnice w reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych (zwracając uwagę, że 
był użyty toluen – pierścień z grupą metylową) z wodą bromową. 
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W3 Reakcje węglowodorów z kwasem azotowym(V) 

 Od czego zależy liczba grup nitrowych w produkcie nitrowania? Co to jest trotyl?       (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Jaka jest rola kwasu siarkowego w reakcji nitrowania?                                                 (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                              (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z heksanem 
 

 

2.  z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3.  z toluenem (które izomery powstają?) 

OBSERWACJE: 
1.  dla próby z heksanem (zwróć uwagę na możliwość zajścia procesów innych niż reakcja z Br2) 

2.  dla próby z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić) 

3.  dla próby z toluenem 

WNIOSKI: 
Przedstaw różnice w reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych z HNO3. 
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 MIKROANALIZA 

 Proszę ustalić, czy otrzymany węglowodór jest nasycony, nienasycony lub aromatyczny.  

Decyzję należy uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 
 

ROZWIĄZANIE: ZALICZENIE ANALIZY 
data podpis prowadzącego 
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ALKOHOLE 
USTALANIE RZĘDOWOŚCI 

AL1 Reakcja z dwuchromianem potasu w środowisku kwaśnym 

 W jaki sposób wykorzystywana była ta reakcja do niedawna przez m. in. Policję?        (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                                 (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z butan-1-olem 

2.  z butan-2-olem 

3.  z 2-metylopropan-2-olem 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z butan-1-olem 

2.  dla próby z butan-2-olem 

3.  dla próby z 2-metylopropan-2-olem 

WNIOSKI: 

Jakie są produkty utleniania alkoholi różnych rzędowości tym odczynnikiem? 
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AL2 Ustalanie rzędowości alkoholi. Próba Lucasa 

 Skład odczynnika Lucasa:                                                                                                               (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Jaka jest rola chlorku cynku w reakcji z odczynnikiem Lucasa                                            (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Czym jest zmętnienie powstające podczas tej próby?                                                             (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Jakie są ograniczenia stosowania próby Lucasa?                                                                     (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                            (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z butan-1-olem 

2.  z butan-2-olem 

3. z 2-metylopropan-2-olem 

OBSERWACJE (od razu po dodaniu odczynnika i po 10 minutach):  

1.  dla próby z butan-1-olem 

                  od razu: 

     po 10 minutach: 

2.  dla próby z butan-2-olem 

                  od razu: 

     po 10 minutach: 

3.  dla próby z 2-metylopropan-2-olem 

                  od razu: 

     po 10 minutach: 

WNIOSKI: 

 Jakie alkohole pierwszorzędowe dają pozytywny wynik próby Lucasa? Dlaczego? 
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 MIKROANALIZA 

 Proszę ustalić, jaka jest rzędowość otrzymanego alkoholu.  

Decyzję należy uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 
 

ROZWIĄZANIE: ZALICZENIE ANALIZY 
data podpis prowadzącego 
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ALDEHYDY I KETONY 

AK1 Tworzenie oksymów. Reakcja z chlorowodorkiem hydroksyloaminy. 

 W jakim celu w ćwiczeniu używa się wskaźnika?                                                                     (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                                 (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z aldehydem octowym 

2.  z butan-2-onem 

3. z aldehydem benzoesowym 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z aldehydem octowym 

2.  dla próby z butan-2-onem 

3.  dla próby z aldehydem benzoesowym 

WNIOSKI: 

Proszę zinterpretować zmianę barwy roztworu. 

Jakie związki ulegają reakcji z chlorowodorkiem hydroksyloaminy z utworzeniem oksymów? 
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AK2a Próba Tollensa dla aldehydów i ketonów 

 Skład odczynnika Tollensa:                                                                                                             (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Co to jest formalina?                                                                                                                     (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                            (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z formaldehydem: 

2.  z butan-2-onem: 

3.  z aldehydem benzoesowym: 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z formaldehydem: 

2.  dla próby z butan-2-onem: 

3.  dla próby z aldehydem benzoesowym: 

WNIOSKI: 

 Jakie są różnice w reaktywności aldehydów i ketonów w próbie Tollensa? 
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AK2b Próba Tollensa dla cukrów 

 UWAGA! W przypadku niektórych cukrów w warunkach reakcji zachodzi izomeryzacja, bez której nie 
                można wyjaśnić pozytywnego wyniku próby. Należy to uwzględnić przy pisaniu reakcji. 

glukoza – wzór pierścieniowy glukoza  
      – wzór łańcuchowy 
 

fruktoza  
      – wzór łańcuchowy 
 

sacharoza  
                 – wzór pierścieniowy 

fruktoza – wzór pierścieniowy 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z glukozą: 
 

 

2.  z fruktozą: 

3.  z sacharozą: 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby Tollensa z glukozą: 
 

 

2.  dla próby Tollensa z fruktozą: 
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3.  dla próby Tollensa z sacharozą: 

WNIOSKI: 

Jakie cukry dają pozytywną próbę Tollensa? Jakie są różnice w przebiegu reakcji? 

  

AK3 Próba Fehlinga 

 skład odczynników Fehlinga I i Fehlinga II:                                                                    (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                             (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z formaldehydem: 
 

 

2.  z butan-2-onem: 

3.  z glukozą: 

4.  z fruktozą 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby Fehlinga z formaldehydem: 
 

 

2.  dla próby Fehlinga z butan-2-onem: 

3.  dla próby Fehlinga z glukozą: 
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4.  dla próby Fehlinga z fruktozą: 

WNIOSKI: 

Jakie związki dają pozytywną próbę Fehlinga? Jakie są różnice w przebiegu reakcji? 

  

 MIKROANALIZA 

 Proszę ustalić, czy otrzymany związek jest aldehydem czy ketonem.   

Decyzję należy uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 
 

ROZWIĄZANIE: ZALICZENIE ANALIZY 
data podpis prowadzącego 
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AMINY I AMINOKWASY 

Wzory strukturalne amin i aminokwasów                                                                                    (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

n-butyloamina dietyloamina trietyloamina mocznik 

kwas aminooctowy anilina difenyloamina N,N-dimetyloanilina 

AM1 Wykrywanie odczynu zasadowego. 

 RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                                 (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Reakcja ogólna wykazująca odczyn zasadowym amin: 

OBSERWACJE: 

AMINA ODCZYN [pH] AMINA ODCZYN [pH] 

n-butyloamina  kwas aminooctowy 
 

dietyloamina  anilina 
 

trietyloamina  difenyloamina 
 

mocznik  N,N-dimetyloanilina 
 

  

AM2a Reakcje amin z kwasem azotowym(III) – aminy alifatyczne; mocznik 

 Czym są sole diazoniowe? Dlaczego są trudne do wydzielenia po ich otrzymaniu?    (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

Jakie aminy III-rzędowe mogą dać pozytywny wynik próby z HNO2?                          (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 
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RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                           (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z n-butyloaminą: 

2.  z dietyloaminą: 

3.  z trietyloaminą: 

4.  z kwasem aminooctowym 

5.  z mocznikiem 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z n-butyloaminą: 

2.  dla próby z dietyloaminą: 

3.  dla próby z trietyloaminą: 

4.  dla próby z kwasem aminooctowym 

5.  dla próby z mocznikiem 

WNIOSKI: 

 
Patrz: wnioski w następnym ćwiczeniu. (AM2b) 
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AM2b Reakcje amin z kwasem azotowym(III) – aminy aromatyczne 

 RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                                (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1a.  z aniliną*: 
 

 

1b.  * - ciąg dalszy – reakcja z naft-2-olem: 

2.  z difenyloaminą: 

3.  z N,N-dimetyloaniliną 

OBSERWACJE: 

1a.  dla próby z aniliną*: 
 

 

1b.  * - ciąg dalszy – reakcja z naft-2-olem: 

2.  dla próby z difenyloaminą: 

3.  dla próby z N,N-dimetyloaniliną 

WNIOSKI: 

Proszę przedstawić różnice w reaktywności różnych amin z kwasem azotowym(III) na podstawie przeprowadzonych 
prób w ćwiczeniach z aminami alifatycznymi oraz aromatycznymi? 
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AM3 Reakcja ninhydrynowa 

 Wzór strukturalny ninhydryny 

 
Jakie jest zastosowanie tej reakcji w kryminalistyce?   (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

 

RÓWNANIA REAKCJI:                                                                                               (wypełnić przed rozpoczęciem zajęć) 

1.  z n-butyloaminą: 
 

 

2.  z aniliną: 

3.  z kwasem aminooctowym: 

4.  z mocznikiem 

OBSERWACJE: 

1.  dla próby z n-butyloaminą: 
 

 

2.  dla próby z aniliną: 

3.  dla próby z kwasem aminooctowym: 

4.  dla próby z mocznikiem 

WNIOSKI: 

Które związki można wykryć stosując reakcję ninhydrynową? Jakie są jej ograniczenia? 
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 MIKROANALIZA 

 Proszę ustalić, czy otrzymana do badania amina jest alifatyczna czy aromatyczna, oraz jaka jest jej 

rzędowość.  

Jakie dodatkowe reakcje można wykorzystać w celu stwierdzenia obecności pierścienia aromatycznego w 

cząsteczce aminy?  

Decyzję należy uzasadnić wynikami obserwacji i równaniami reakcji. 
 

ROZWIĄZANIE: ZALICZENIE ANALIZY 
data podpis prowadzącego 

 

 

ZALICZENIE SPRAWOZDANIA 
data zaliczenie podpis prowadzącego 

 

 


