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1. Węglowodory alifatyczne: alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany jedno- i wielopierścieniowe. 

Występowanie, właściwości, metody otrzymywania, nomenklatura.  

2. Węglowodory aromatyczne: pojęcie aromatyczności, jony aromatyczne, reguła Hückla , reakcje 

podstawienia elektrofilowego, wpływ podstawników na reakcje podstawienia elektrofilowego. 

Występowanie, właściwości, metody otrzymywania, nomenklatura. 

3. Typy wiązań w związkach organicznych.  

4. Fluorowcopochodne, związki nitrowe, kwasy sulfonowe. 

5. Alkohole, fenole, etery (nomenklatura, budowa, metody otrzymywania, właściwości). 

6. Aldehydy i ketony (alifatyczne i aromatyczne): nomenklatura, budowa, metody otrzymywania, 

właściwości. Produkty przyłączenia nukleofilowego (acetale, ketale, hydrazony itd.). Nienasycone 

związki karbonylowe i związki dikarbonylowe , tautomeria keto-enolowa. 

7. Aminy (alifatyczne i aromatyczne): budowa amin pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych,  

IV-rzędowe sole amoniowe, amidy, iminy, imidy, cyjaniany i związki pokrewne. Właściwości, 

metody otrzymywania, nomenklatura. 

8. Związki azowe.  Barwniki. 

9. Kwasy karboksylowe (alifatyczne i aromatyczne) oraz ich pochodne: estry, bezwodniki, chlorki 

kwasowe, amidy, nitryle, izonitryle. Fluorowco-, hydroksy- i oksokwasy. Budowa, nomenklatura, 

otrzymywanie, występowanie. 

10. Kwas węglowy i jego pochodne (mocznik, uretany, ureidy) 

11. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych. Rodzaje izomerii w związkach 

organicznych: łańcuchowa, położeniowa, izomeria geometryczna (cis-trans, Z-E), izomeria 

optyczna: konfiguracja względna (D, L) i bezwzględna (R, S). 

12. Układy heterocykliczne zawierające atomy: azotu, tlenu i siarki – nasycone, nienasycone  

i aromatyczne. Układy pięcio- i sześcioczłonowe, układy skondensowane. Diazyny (w tym kwas 

barbiturowy i zasady pirymidynowe) oraz puryny (w tym ksantyny i zasady purynowe). Reakcje 

substytucji elektro- i nukleofilowej. 

13. Organiczne związki siarki i fosforu, otrzymywanie, właściwości. 

14. Związki metaloorganiczne i ich reaktywność. 

15. Podstawowe zasady nomenklatury związków organicznych. 

16. Węglowodany: podział, zasady projekcji Fischera, struktura łańcuchowa i cykliczna, reakcje, 

glikozydy, disacharydy i polisacharydy. 

17. Aminokwasy, peptydy, białka. Struktura, występowanie w przyrodzie, synteza. 

18. Związki naturalne występujące w organizmach roślinnych i zwierzęcych: alkaloidy, steroidy, lipidy, 

terpeny. 

19. Zastosowanie metod spektralnych: UV, IR, NMR, MS w ustalaniu struktury związków 

organicznych. 

 


