
Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (na dzień 28.04) 

Temat: Związki organiczne zawierające azot – aminy. 

 Potrzebne informacje do tej lekcji znajdziesz  na: https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-

aminokwasy/DzJZ5l9SX - punkt 1 i 2. 

 Przepisz do zeszytu lub wydrukuj notatkę.  

 Poćwicz pisanie wzorów i nazw amin. 

 

NOTATKA 

 Aminy to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę aminową, która jest grupą 

funkcyjną amin. 

 Grupa aminowa to grupa atomów powstała z cząsteczki amoniaku po oderwaniu atomu wodoru: 

               amoniak                                                                grupa aminowa 

                                     H                                                                              H 

   NH3                H - N                                                        -NH2          - N 

                                     H                                                                              H 

 Wzór ogólny amin:               RNH2      lub     CnH2n+1NH2 

 Nazwy amin tworzy się przez dodanie do nazwy alkilu końcówki    -oamina 

             alkil                                                                      amina    

     -CH3       metyl                                                      CH3NH2    metyloamin 

     -C2H5      etyl                                                                                    C2H5NH2    etyloamina 

 Właściwości metyloaminy 

 fizyczne: gaz bezbarwny, dobrze rozpuszczalny w wodzie 

 chemiczne: zapach gnijących ryb, odczyn zasadowy (tak jak amoniak), palny, trujący. 

 Aminy to zasady organiczne. 

 Zastosowanie: produkcja leków, barwników, tworzyw sztucznych. 

 

Ćwiczenie 

Napisz wzór sumaryczny i nazwę aminy: 

a) o 5 atomach węgla w cząsteczce  …………………………………………………………………. 

b) O 19 atomach wodoru w cząsteczce   …………………………………………………………….. 

 

 

       

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX
https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX


Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (na dzień 30.04) 

Temat: Związki organiczne zawierające azot – aminokwasy. 

 Przeczytaj informacje na str. 182-184. 

 Potrzebne informacje do tej lekcji znajdziesz  również na: https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-

aminokwasy/DzJZ5l9SX - punkt 3. 

 Przepisz do zeszytu lub wydrukuj notatkę. 

 Sprawdź, czy potrafisz rozwiązać zadania 1, 2, 3 str. 185. 

 

NOTATKA 

 Aminokwasy to związki organiczne zawierające w cząsteczce dwie grupy funkcyjne: grupę aminową 

-NH2 i grupę karboksylową –COOH. 

 Aminy to pochodne kwasów, w cząsteczkach których atomy wodoru w grupie węglowodorowej 

zostały zastąpione grupami aminowymi. 

 Nazwy aminokwasów tworzy się przez dodanie przedrostka amino-  do nazwy kwasu, od którego 

pochodzi dany aminokwas. 

          kwas karboksylowy                                                            aminokwas 

             CH3COOH                                                                   CH2(NH2)COOH 

 kwas octowy lub kwas etanowy                                kwas aminooctowy lub kwas aminoetanowy 

                                                                                                     lub glicyna 

 Właściwości glicyny i innych aminokwasów 

 fizyczne: substancja stała, krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie; 

 chemiczne: odczyn obojętny. 
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