
Wykład 1. Struktura i wiązania w cząsteczkach organicznych 
 
Pierwszy wykład służył przypomnieniu znanych pojęć, zaakcentowaniu które pojęcia są 
ważne w chemii organicznej. Proszę zwrócić uwagę na zagadnienia grubą czcionką. 
 

1. Przedmiot zainteresowań chemii organicznej. 

2. Oddziaływania elektrostatyczne, prawo Coulomba: uproszczone spojrzenie na wiązanie 
chemiczne. Energia wiązania i długość wiązania. 

3. Wiązania jonowe i kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane; elektroujemność; 
reguła oktetu; reguła oktetu a układ okresowy. 

4. Elektrony walencyjne; wzory kropkowe, struktura cząsteczki. 

5. Polarność cząsteczek, moment dipolowy. 

6. Teoria odpychania elektronowych par walencyjnych (VSEPR), kształty cząsteczek. 

7. Wzory Lewisa (i wzory uproszczone), ładunki formalne; rozszerzona powłoka 
walencyjna (tylko atomy powyżej 2. okresu); wolne pary elektronowe. 

8. Formy rezonansowe; strzałki rezonansowe (o 2 grotach), wygięte strzałki 
(przenoszenie par elektronowych); struktury hybrydowe, ładunki zdelokalizowane; 
nierównocenne formy rezonansowe (hierarchia reguł) 

9. Orbitale atomowe (w tym zhybrydyzowane), nakładanie orbitali, orbitale 
molekularne (σ oraz π). Kształty orbitali atomowych i cząsteczkowych, kąty między 
wiązaniami w zależności od hybrydyzacji atomu centralnego. 

10. Zasada Pauliego, reguła Hunda 

11. Ustalanie tożsamości cząsteczki organicznej – wzór sumaryczny, wzór rzeczywisty, 
 analiza elementarna, izomery konstytucyjne (strukturalne). 

 



Wykład 2. Struktura i reaktywność: kwasy i zasady, cząsteczki polarne i niepolarne. 
 
Pierwsza część wykładu (1-7) ma charakter wstępny. 
 

1. Kinetyka i termodynamika prostych procesów chemicznych; kontrola 
termodynamiczna i kontrola kinetyczna. 

2. Reakcja odwracalna, stan równowagi, stała równowagi, standardowa entalpia 
swobodna, ΔG°, entalpia; reakcje egzo- i endotermiczne; entropia. 

3. Szybkość reakcji, energia aktywacji, produkt przejściowy, stan przejściowy, 
kompleks aktywny, energia kinetyczna cząsteczek. 

4. Rzędowość reakcji chemicznej. 

5. Kwas i zasada Brønsted i Lewisa (sprzężona para kwas-zasada, moc kwasów i zasad, 
Ka, pKa); elektrofil i nukleofil;  atom elektrofilowy/nukleofilowy; substytucja 
nukleofilowa. 

6. Cząsteczka organiczna; grupa funkcyjna (centrum reaktywności). 

7. Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny; węglowodory aromatyczne. 

8. Szereg homologiczny alkanów, homologi; wzór ogólny alkanu i cykloalkanu, 
izomery konstytucyjne. 

9. Nomenklatura IUPAC węglowodorów nasyconych (i halogenoalkanów); rzędowość 
węgli (wodorów). 

10. Struktura i właściwości alkanów (ogólne trendy), oddziaływania dyspersyjne. 

11. Konformacja, konformer, swobodna rotacja, kąt torsyjny, konformacja 
naprzeciwległa i naprzemianległa; anti, syn, gauche. 

12. Projekcje (wzory) Newmana; energie rotamerów (analiza konformacyjna), zawada 
przestrzenna (steryczna), bariera rotacji. 

 



Wykład 3. Reakcje alkanów: energie dysocjacji wiązań, halogenowanie rodnikowe, 
reaktywność 
 

1. Energia dysocjacji wiązania, entalpia wiązania, homolityczne rozerwanie wiązania, 
(wolne) rodniki, zgięte strzałki z jednostronnym grotem . 

2. Heterolityczny rozpad wiązania, zgięte strzałki z symetrycznym grotem. 

3. Różnice energii wiązań C-H w zależności od rzędowości węgla; trwałość rodników 
w zależności od rzędowości węgla (CH3·  <  RCH2·  <  R2CH·  <  R3C·). 

4. Struktura rodników, hyperkoniugacja (stabilizacja rodników). 

5. (Konwersja ropy naftowej, piroliza, kraking). 

6. Działanie katalizatora (obniżenie en. aktywacji, schematy energetyczne.) 

7. Halogenowanie alkanów; mechanizm łańcuchowej reakcji rodnikowej (inicjacja, 
propagacja i terminacja; szczegółowy zapis, zgięte strzałki). 

8. Różnice reaktywności wiązań C-H (CH3-H  <  RCH2-H  <  R2CH-H  <  R3C-H). 

9. Różnice reaktywności i selektywności pomiędzy fluorowcami w reakcji rodnikowego 
halogenowania; wczesny stan przejściowy, późny stan przejściowy; postulat 
Hammonda. 

10. ΔH° reakcji halogenowania – suma ΔH° poszczególnych etapów. 

11. Spalanie alkanów, ciepło spalania a trwałość termodynamiczna.



Wykład 4. Alkany cykliczne 
 

1. Nomenklatura IUPAC cykloalkanów. 

2. Stereoizomeria; izomeria cis-trans. 

3. Naprężenia w cykloalkanach (torsyjne, kątowe, steryczne) i ich odzwierciedlenie w 
entalpii spalania. 

4. Skutki naprężeń w cyklopropanie, cyklobutanie i cyklopentanie (reaktywność – 
reakcje uwodornienia; geometria). 

5. Cykloheksan (konformacje łódkowa i krzesłowa, inwersja pierścienia, pozycje 
aksjalne i ekwatorialne). 

6. Oddziaływania 1,3-diaksjalne w podstawionych cykloheksanach. 

7. Większe cykloalkany. 

8. Alkany bicykliczne, izomery cis i trans. 

9. (Naturalne węglowodory, terpeny). 



Wykład 5. Stereoizomery. 
 
1. Rodzaje izomerii; izomery konstytucyjne, stereoizomery (enancjomery i 

diastereoizomery). 

2. Cząsteczki chiralne (nienakładalne na swoje odbicie lustrzane) i achiralne – 
odróżnianie (płaszczyzna symetrii). 

3. Centrum chiralności, asymetryczny atom węgla, centrum stereogeniczne. 

4. Enancjomery, mieszanina racemiczna. 

5. Diastereizomery. 

6. Aktywność optyczna, skręcalność właściwa; polarymetr. 

7. Konfiguracja absolutna, oznaczenia R-S, konwencja Cahna-Ingolda-Preloga. 
8. Projekcje Fischera (przekształcanie projekcji a konfiguracja). 

9. Cząsteczki z większą liczbą asymetrycznych atomów wegla, diastereoizomery, 
związki mezo. 

10. Stereochemia reakcji chemicznych (nieaktywne optycznie substraty dają optycznie 
nieaktywne produkty). 

11. Stereoselektywność – preferencja tworzenia jednego stereoizomeru. 



Wykład 6. Właściwości i reakcje halogenoalkanów: dwucząsteczkowa substytucja 
nukleofilowa 
 

1. Halogenoalkany; polarny charakter wiązania C-X (ładunki cząstkowe, 
elektrofilowość węgla), ogólnie własciwości fizyczne, oddziaływania między 
cząsteczkowe dipol-dipol, polaryzowalność atomu fluorowca. 

2. Substytucja nukleofilowa (podstawienie nukleofilowe); atak nukleofila, centrum 
elektrofilowe, grupa opuszczająca/odchodząca. 

3. Zapis mechanizmu (ze zgiętymi strzałkami), rzędowość reakcji (kinetyka). 

4. Mechanizm dwucząsteczkowej substytucji nukleofilowej, SN2 (r. dwucząsteczkowa, 
jednoetapowa, procesy jednoczesne, kinetyka 2-rzędu). 

5. Reakcja SN2 stereospecyficzna, inwersja konfiguracji (atak z tyłu). 

6. Struktura stanu przejściowego w reakcji SN2. 
7. Retencja konfiguracji (podwójna inwersja – w dwóch reakcjach SN2). 

8. Grupa opuszczająca a szybkość reakcji SN2 (lepsze-gorsze, zdolność do stabilizacji 
ładunku ujemnego, zależność od zasadowości grupy). 

9. Nukleofilowość (zależność od ładunku, zasadowości, położenia w układzie okresowym, 
polaryzowalności, zawada przestrzenna w cząsteczce nukleofila). 

10. Rola rozpuszczalnika w reakcji SN2, wpływ na nukleofilość nukleofila; 
rozpuszczalniki polarne aprotyczne vs. protyczne, solwatacja, rola wiązania 
wodorowego. 

11. Odwracalność substytucji nuklefilowej (w zależności od grupy opuszczającej). 

12. Szybkość reakcji SN2 w zależności od struktury substratu (rozgałęzienia łańcucha). 



Wykład 7. Kolejne reakcje halogenoalkanów: substytucja jednocząsteczkowa; 
eliminacja 
 

1. Solwoliza 2- i 3-rzędowych halegenoalkanów w polarnych rozpuszczalnikach 
(protycznych). 

2. Jednocząsteczkowa substytucja nukleofilowa, SN1 (jednocząsteczkowa, dwu- 
trzyetapowa, etap określający szybkość reakcji, kinetyka 1-rzędu). 

3. Karbokation – produkt przejściowy reakcji SN1 (jon oksoniowy). 

4. Porównanie diagramów energii potencjalnej reakcji SN1 i SN2. 

5. Stereochemia reakcji SN1. 

6. Wpływ rozpuszczalnika, grupy opuszczającej i nukleofila na szybkość i produkty 
reakcji SN1. 

7. Reakcje SN1 vs SN2 – zależność od rzędowości halogenku alkilu, rodzaju 
nukleofila, grupy opuszczającej, rozpuszczalnika. 

8. Struktura i trwałość karbokationu, stabilizacja karbokationu przez 
hiperkoniugację (3° >2°  >1° > CH3

+). 

9. Racemizacja w reakcji SN1. 
10. Eliminacja jednocząsteczkowa, E1 (alternatywna reakcja karbokationu; konkurencja 

reakcji SN1). 

11. Eliminacja dwucząsteczkowa, E2 (konkurencja reakcji SN2 w obecności silnych i 
stężonych zasad). Zachodzi dla konformacji anti wodoru względem grupy 
opuszczającej (ważne). 

12. Mechanizmy reakcji E1 i E2. 

13. Konkurencja między reakcjami substytucji i eliminacji (zasadowość nukleofila, 
zawada steryczna substratu, zawada steryczna nukleofila). 



Wykład 8. Grupa hydroksylowa; alkohole: właściwości, otrzymywanie, strategie 
syntezy. 
 
1. Nazewnictwo alkoholi wg IUPAC. 

2. Struktura alkoholi i właściwości fizyczne (polarność i hydrofilowość grupy OH vs 
hydrofobowość łańcucha alkilowego, wiązanie wodorowe i jego wpływ na właściwości 
fizyczne alkoholi, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach niepolarnych). 

3. Alkohole jako kwasy i zasady (amfoteryczność). 

4. Deprotonacja alkoholu, alkoholany, równowaga alkoholan-alkohol. 

5. Protonacja alkoholu, jon oksoniowy. 

6. Kwasowość alkoholi (w zależności od rzędowości CH3OH > 1° > 2° > 3°, obecności 
elektroujemnych podstawników). 

7. Synteza alkoholi w reakcji substytucji nukleofilowej SN1 i SN2. 

8. Wzajemne przekształcanie się alkoholi i związków karbonylowych w reakcjach 
redoks (grupa funkcyjna C=O) 

9. Redukcja związków karbonylowych przy pomocy wodorków, jon wodorkowy, 
mechanizm reakcji. 

10. Utlenianie alkoholi reagentami chromowymi (mechanizm). 

11. Odczynniki metaloorganiczne, odczynniki Grignarda, właściwości, reakcja 
otrzymywania (odwrócenie polaryzacji atomu węgla, karboaniony). 

12. Reakcje aldehydów i ketonów z odczynnikami metaloorganicznymi. 
13. Analiza retrosyntetyczna; niekompatybilność grup funkcyjnych.



Wykład 9. Kolejne reakcje alkoholi; chemia eterów 
 
1. Reakcje ROH z metalami alkalicznymi (reaktywność maleje: CH3 > 1° > 2° > 3°) 
2. Reakcje ROH mocnymi kwasami – jony oksoniowe w reakcjach substytucji 

i eliminacji alkoholi (SN2, E1, SN1; dehydratacja). 
3. Przegrupowania karbokationów (przesunięcie/migracja wodorku lub grupy 

alkilowej, przekształcenia karbokationów w bardziej trwałe). 
4. Synteza halogenoalkanów poprzez estry nieorganiczne (zamiana złej grupy 

opuszczającej w dobrą w reakcji ROH z PBr3, SOCl2, itp). Ten rozdział został 
prawdopodobnie omyłkowo przeze mnie pominięty. Zostanie uzupełniony na 
ostatnim wykładzie. 

5. Etery, nazewnictwo IUPAC, właściwości fizyczne. 
6. Synteza eterów Williamsona (w tym eterów cyklicznych – stereospecyficzność 

wewnątrzcząsteczkowej syntez Williamsona). 
7. Inne syntezy eterów: alkohol z kwasem nieorganicznym (i uboczna reakcja 

eliminacji); alkoholiza 2° i 3° halogenoalkanów. 
8. Polietety – etery koronowe i kryptandy – przykłady jonoforów; selektywne 

kompleksowanie jonów metali. 
9. Reakcje eterów – wybuchowe nadtlenki eterów; rozszczepienie kwasowe 

(mechanizm). 
10. Etery jako grupy zabezpieczające. 
11. Otwarcie pierścienia oksacyklopropanów, stereospecyficzność i regioselektywność 

(atak nukleofilowy na mniej lub bardziej podstawiony atom węgla w zależności od 
środowiska reakcji). 

12. Siarkowe analogi alkoholi i eterów (nazewnictwo, podobieństwa i różnice właściwości 
fizycznych i chemicznych w stosunku do tlenowych analogów); przemiany redoks tioli i 
sulfidów. 

 



Wykład 10. Zastosowanie jądrowego rezonansu magnetycznego do określania struktury 
cząsteczek 
 

1. Spektroskopia – metoda badania materii oparta na absorpcji promieniowania 
elektromagnetycznego przez cząsteczki. 

2. Jądrowy rezonans magnetyczny protonów (spin jądrowy, stany spinowe α i β, i 
różnica ich energii w polu magnetycznym, pochłanianie promieniowania 
elektromagnetycznego (radiowego) – powstawanie widma). 

3. Widmo wysokorozdzielczej spektroskopii NMR (1H NMR, 13C NMR) – obserwacja 
jąder danego nuklidu różniących się otoczeniem chemicznym. 

4. Parametry widma 1H NMR, wygląd widma 1H NMR. 

5. Przesunięcie chemiczne δ (względem wzorca, TMS), ekranowanie; efekt  
odsłaniający lub przesłaniający podstawników wyciągających lub donujących 
elektrony; wpływ wiązania wodorowego, wymiany chemicznej. Tablice przesunięć 
chemicznych mogą być dostępne na kolokwium (jeśli trzeba). 

6. Równoważność/równocenność chemiczna atomów (protony równocenne dają jeden 
sygnał); szybkie przemiany konformacyjne uśredniają otoczenie chem czne. i

7. Intensywność integralna sygnału (powierzchnia pod pikiem; całka) jest 
proporcjonalna do liczby wodorów dających dany sygnał (określanie relatywnej liczby 
poszczególnych protonów). 

8. Rozszczepienie sygnałów, sprzężenie spin-spin. Informacja z rozszczepienia 
sygnału o sąsiadujących jądrach; zasada N + 1 (szczególny przypadek – 
rozszczepienie z tą samą stałą sprzężenia). Sprzężenie z nierównocennymi sąsiadami 
(z różnymi stałymi sprzężenia). 

9. Widma 1-rzędu, widma wyższego rzędu (efekt dachowy). 

10. Rezonans magnetyczny jąder 13C (13C NMR), szerokopasmowe rozprzęganie od 
protonów. Ograniczenia spektroskopii 13C NMR (mała czułość, mniejsza liczba 
parametrów). Przypisywanie sygnałów na podstawie eksperymentów DEPT. 



Wykład 11. Alkeny i spektroskopia w podczerwieni (IR) 
 

1. Alkeny, nazewnictwo IUPAC, izomeria (alkeny terminalne i nie, cis/trans, E/Z). 

2. Struktura wiązania podwójnego; σ i π, relatywne energie tych wiązań, 
hybrydyzacja sp2, płaska struktura cząsteczki etenu, polaryzacja wiązań w alkenach, 
kwasowość wodorów alkenowych. 

3. NMR alkenów (efekt cyrkulacji elektronów π  w polu magnetycznym na przesunięcie 
chemiczne; stałe sprzężenia wicynalne: Jtrans > Jcis; małe stałe geminalne). 

4. Spektroskopia w podczerwieni, IR (drgania (oscylacje) atomów w cząsteczkach); 
Pasma absorpcji charakterystyczne dla drgań grup funkcyjnych >1500 cm-1 
(drgania rozciągające, zginające i ich kombinacje), zakres „odcisków palca” (<1500 
cm-1). 

5. Stopień nienasycenia. 

6. Katalityczne uwodornienie alkenów, ciepło uwodornienia (miara trwałości 
termodynamicznej związków, trwałość rośnie wraz ze wzrostem rozgałęzienia , 
trwałość trans > cis). 

7. Otrzymywanie alkenów w reakcjach eliminacji halogenoalkanów (i innych 
pochodnych alkilowych); regioselektywność (reguła Zajcewa vs reguła Hofmanna; 
kontrola termodynamiczna vs kinetyczna), stereospecyficzność (podyktowana 
przez stan przejściowy anti). 

8. Otrzymywanie alkenów w reakcji dehydratacji alkoholi (relatywna reaktywność 
alkoholi: 1° < 2° < 3°; możliwość przegrupowania, trwałość termodynamiczna) 

 



Wykład 12. Reakcje alkenów 

 
1. Reaktywność wiązania podwójnego (uzasadnienie termodynamiczne). 

2. Katalityczne uwodornienie alkenów (podstawowe katalizatory; stereospecyficzność – 
addycja syn). 

3. Nukleofilowy charakter wiązania π w alkenach, podatność na atak kwasów i 
czynników elektrofilowych; tworzenie karbokationów. 

4. Elektrofilowa addycja HX do alkenu, mechanizm reakcji, regioselektywność, 
reguła Markownikowa, przegrupowania karbokationów. 

5. Synteza alkoholu w reakcji elektrofilowej hydratacji, mechanizm; odwracalność 
reakcji protonacji alkenu – tworzenie się mieszaniny równowagowej alkenów w 
obecności H+. 

6. Addycja elektrofilowa fluorowców do alkenów, dihalogenki wicynalne, addycja 
anti, stareospecyficzność addycji mechanizm reakcji (cykliczne jony bromoniowe, 
atak nukleofilowy), halogenoalkohole wicynalne, regioselektywność.   

7. Oksyrtęciowanie (mechanizm, stereospecyficzność (atak anti) i regioselektywność, 
reguła Markownikowa). 

8. Hydroborowanie-utlenienie (stereospecyficzna hydratacja (uwodnienie) niezgodna 
z regułą Markownikowa, mechanizm). 

9. Karbeny i karbenoidy (synteza i reaktywność – reakcje z alkenami, otrzymywanie 
cyklopropanów). 

10. Kwasy nadtlenokarboksylowe (reakcja z alkenami, otrzymywanie epoksydów). 

11. Tetratlenk osmu (reakcja a alkenami, addycja syn, , diole wicynalne). 

12. Ozonoliza (utleniające rozszczepienie alkenów). 

13. Addycja rodnikowa (mechanizm, produkty niezgodne z regułą Markownikowa. 
14.  Polimery (różne mechanizmy polimeryzacji). 

 
 


