
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

1. Dopasuj pojęcia do ich opisów. Wpisz litery (A–G) w odpowiednie kratki.

A. emulsja typu O/W       D. materiały hydrofilowe      G. zmydlanie tłuszczu
B. emulgator                    E. materiały hydrofobowe
C. eutrofizacja                 F. substancje powierzchniowo czynne

Jej dominującym składnikiem jest substancja hydrofilowa.
Substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe cieczy.
Substancja ułatwiająca tworzenie się emulsji.
Ich powierzchnie chłoną wodę.
Intensywny rozwój roślin i mikroorganizmów w zbiorniku wodnym.
Ich powierzchnie nie chłoną wody.
Jeden ze sposobów otrzymywania mydła.

2. Oceń prawdziwość podanych informacji. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę. 2
p.

A. Mydła sodowe i potasowe są nierozpuszczalne w wodzie  PRAWDA       FAŁSZ
B. Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych.        PRAWDA       FAŁSZ
C. Mydła sodowe to mydła szare i maziste.                         PRAWDA      FAŁSZ
D.  Mydła glinowe stosuje się do produkcji mydeł antybakteryjnych.  

PRAWDA       FAŁSZ               
E. Roztwory mydeł o odczynie zasadowym nie są przyjazne dla skóry człowieka.

PRAWDA         FAŁSZ
F. Mydła litowe dobrze rozpuszczają się w wodzie           PRAWDA         FAŁSZ
G. Środki powierzchniowo czynne zmiękczają wodę         PRAWDA         FAŁSZ
H. Emulgatory zwiększają trwałość emulsji                       PRAWDA         FAŁSZ
I. Mydło sodowe służy do produkcji mydeł w kostkach   PRAWDA         FAŁSZ

3. Skorzystaj z poniższych określeń i podpisz ilustracje.

● zachowanie się mydła w czasie prania ● zachowanie się emulgatora w emulsji typuO/
W

● zachowanie się emulgatora w emulsji typu W/O

   
4. Wypisz po dwa rodzaje kosmetyków o funkcji: 2 p.
oczyszczającej………………………………………………………………………….
pielęgnacyjnej ………………………………………………………………………….. 

5. Zaznacz na rysunku część hydrofilową i hydrofobową substancji oraz główkę i ogon.
1 p.

6. Zaprojektuj doświadczenie pozwalające odróżnić wodę destylowaną od twardej 
wody za pomocą mydła sodowego. Zaznacz rodzaj szkła i sprzętu laboratoryjnego 
oraz odczynników niezbędnych do przeprowadzenia tego doświadczenia 
chemicznego. Wskaż poprawnie podane obserwacje.

Szkło i sprzęt laboratoryjny
A. palnik      C. łapa do probówek         E. bagietka       G. łyżka do nabierania   
B. zlewki      D. statyw do probówek    F. waga            H. cylinder miarowy

Odczynniki
A. woda destylowana  C. węglan sodu       E. chlorek sodu      G. fosforan (V) sodu 
B. mydło sodowe    D. węglan wapnia   F. chlorek wapnia  H. papierek uniwersalny

obserwacje
A. Brak różnic w zachowaniu mydła sodowego w wodzie destylowanej i twardej
B. Mydło sodowe w wodzie destylowanej pieni się, natomiast w wodzie twardej 

powstaje klarowna ciecz bez piany
C. Mydło sodowe pieni się, natomiast w wodzie destylowanej i twardej 
D. Mydło sodowe w wodzie destylowanej pieni się, natomiast w wodzie twardej 

powstaje biały, kłaczkowaty osad

7. Uzupełnij opis jonu stearynowego (jonu mydła). Wpisz w kratki literę (A-D)



A.  fragment hydrofilowy – główka   C. fragment hydrofobowy – ogon
B. fragment hydrofobowy – główka   D. fragment hydrofilowy - ogon

8. Uzupełnij słownie zapis reakcji zmydlania tłuszczy

………………. + …………………                   ……………… + ………………

9. Określ typ emulsji przedstawionych na schematach

10. Przyporządkuj nazwy kosmetyków oraz środków czyszczących do typów emulsji.

A. Balsam nawilżający   C. krem nawilżający   E. olejek do opalania

B. Masło do ciała           D. mleczko do ciała     F tłusty krem na noc

Emulsja typu O/W               A          B           C          D           E            F 

Emulsja typu W/O               A          B           C          D           E            F 


