
Informacja dla studentów II i III roku Farmacji odnośnie zdalnej realizacji 

zajęć z Chemii Organicznej w dniach 27.04.2020 - 24.05.2020 

 

 

Studenci są zobowiązani do odręcznego opracowania w zeszytach ćwiczeń części 

teoretycznej materiału z zakresu analizy klasycznej oraz spektroskopowej związków 

organicznych: 

1. Opisania sposobów określenia czystości próbki do analizy (t. topnienia, t. wrzenia, 

chromatografia TLC) 

2. Opisania przeprowadzenia analizy spaleniowej czystej próbki. 

3. Opisania toku analitycznego pozwalającego na określenie grupy rozpuszczalności związku 

organicznego zgodnie ze schematem podanym przez Shrinera, Fusona i Curtina. 

4. Opisania toku analitycznego w celu wykrywania i identyfikacji grup funkcyjnych, 

zaproponowanie syntez krystalicznych pochodnych z podaniem mechanizmu reakcji, 

zaproponowanie dla wybranego, konkretnego związku z danej opisywanej grupy (proszę aby 

każdy student samodzielnie wybrał związek w każdej opisywanej grupie do 

charakteryzacji, jeżeli związki będą się powtarzały opiekunowie grup narzucą analizę 

spektralną innego, wybranego przez siebie związku, niedopuszczalne jest kopiowanie 

opisów od innych studentów), pełnej analizy spektroskopowej obejmującej metody 1H i 13C 

NMR, IR, MS, dla niżej wymienionych grup związków: 

 węglowodorów aromatycznych 

 aldehydów 

 ketonów 

 alkoholi oraz metody rozróżniania rzędowości alkoholi 

 fenoli 

 amin oraz metod rozróżniania rzędowości amin 

 kwasów karboksylowych i ich pochodnych (estrów, chlorków, bezwodników) 

 amidów 

 nitryli 

 eterów 

 halogenków alkilu i arylu (określanie rzędowości) 



 związków siarki (merkaptanów, tiofenoli, sulfidów, sulfonów, sulfotlenków, kwasy 

sulfonowe i dwusiarczki (disulfidy)) 

 węglowodanów (monocukry, dwucukry, cukry złożone, rozróżnianie mono- od dwu  

i wielocukrów, odróżnianie ketoz od aldoz) 

5. Opisania zastosowania spektroskopii 1H NMR do ustalania struktury rodnika 

węglowodorowego w analizowanym związku (zwłaszcza określanie sposobu podstawienia 

pierścienia w dwupodstawionych pochodnych benzenu, rozróżnianie butanoli). 

6. Opisania zastosowania spektroskopii IR do identyfikacji grup funkcyjnych (zwłaszcza 

karbonylowej w aldehydach, ketonach, estrach, bezwodnikach i amidach, nitrylowej, 

hydroksylowej) oraz do określania rzędowości amin. 

Wszystkie substraty i produkty opisywanych reakcji muszą być podpisane zgodnie  

z nazewnictwem zatwierdzonym przez IUPAC. 

 

WSZYSTKIE REAKCJE MUSZĄ BYĆ NAPISANE NA KONKRETNYCH 

PRZYKŁADACH, NIE NA tzw. R, R’… 

 

Bardzo proszę Studentów o systematyczne przesyłanie samodzielnie opracowanych 

dokumentów, zawierających konieczne informacje, opiekunom grup.  

 

OSTATECZNY TERMIN ZAAKCEPTOWANIA OPRACOWANEGO MATERIAŁU 

PRZEZ OPIEKUNÓW GRUP - 24 MAJA 2020 ROKU 

 

         dr hab. Marcin Mączyński 


