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Chemia 3. Podręcznik i zbiór zadań w jednym. Liceum ogólnokształcące, 
liceum profilowane, technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i roz-
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Recenzowany podręcznik stanowi trzecią część zestawu książek do nauki 
chemii w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest poświęcony chemii organicznej 
i obejmuje materiał dotyczący węglowodorów, pochodnych węglowodorów oraz 
zagadnień ekologicznych. Zawiera siedem rozdziałów, ponumerowanych od XV 
do XXI, opisujących kolejno: węglowodory nasycone, nienasycone i aromatycz-
ne, występowanie węglowodorów w przyrodzie, jednofunkcyjne pochodne wę-
glowodorów, zjawisko izomerii optycznej, wielofunkcyjne pochodne węglowo-
dorów, a następnie polimeryzacyjne tworzywa sztuczne oraz związki chemii 
z środowiskiem naturalnym. Układ podręcznika jest więc tradycyjny i systema-
tyzuje obszerny materiał w klarowny sposób. Podręcznik jest obszerny, liczy wraz 
z indeksem 364 strony, jako że jest przeznaczony zarówno dla zakresu podstawo-
wego, jak i rozszerzonego. O ile w innych podręcznikach materiał dla uczniów 
realizujących program rozszerzony jest zawarty w odrębnych rozdziałach, w tym 
podręczniku mamy tekst jednolity z treściami obejmującymi zakres rozszerzony 
drukowanymi na jasnoniebieskim tle. Niekiedy są to większe partie tekstu, nawet 
podrozdziały (np. XIX.7. Budowa i znaczenie kwasów nukleinowych), niekiedy 
pojedyncze zdania lub zadania, a czasami nawet niektóre pojęcia. Niewątpliwie 
jest to ciekawe rozwiązanie, sprzyjające, niejako przy okazji, poszerzeniu wiado-
mości nabywanych przez uczniów niespecjalnie zainteresowanych chemią orga-
niczną. Barwa wykorzystana jest w podręczniku umiejętnie, także do zaznaczenia 
na marginesach poszczególnych rozdziałów, do ujęcia w kolorowe ramki najważ-
niejszych definicji i zilustrowania doświadczeń. Propozycji tych ostatnich za-
mieszczono w tekście około trzydziestu, co stanowi wyważoną proporcję. Niektó-
re z opisów doświadczeń podają ostrzeżenia, wówczas gdy w grę wchodzi praca 
z odczynnikami niebezpiecznymi. Szkoda więc, że Autorzy zalecili stosowanie 
w jednym z doświadczeń (s. 84) benzenu, który ze względu na udowodnione ra-
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kotwórcze działanie został wycofany z użycia w laboratoriach – zupełnie dobrze 
można go zastąpić o wiele bezpieczniejszym toluenem; w innym doświadczeniu 
(s. 121) dopuścili wąchanie bardzo toksycznego metanolu. 

Dużym walorem podręcznika jest zamieszczanie na końcu każdego podroz-
działu podsumowania najważniejszych treści w punktach pt. To, co najważniejsze 
oraz licznych zestawień tabelarycznych. Jest to szczególnie cenne w przypadku, 
gdy są to tabele porównujące właściwości chemiczne poszczególnych klas związ-
ków, np. alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, czy też kwasów nieorganicznych 
i organicznych. Na specjalne podkreślenie zasługuje umieszczenie na końcu każ-
dego podrozdziału obszernego zestawu bardzo zróżnicowanych zadań, zarówno 
problemowych, jak i licznych rachunkowych. Te ostatnie uzupełniono o odpowie-
dzi. Sprzyja to nie tylko utrwaleniu materiału, lecz także praktycznemu wykorzy-
staniu wiedzy nabytej w trakcie studiowania podręcznika. Zachętą do jego czyta-
nia mogą być także napisane lekko i dowcipnie, dziennikarskim stylem fragmen-
ty tekstu z cyklu Zadziwiający Świat. 

Podręcznik zawiera ogromną ilość informacji, często bardzo powiązanych 
z otaczającą nas rzeczywistością – dotyczy to np. fragmentów poświęconych 
przeróbce ropy naftowej czy rozdziału o mydłach i detergentach. Niekiedy jednak 
odnosi się wrażenie, jakby opisywane sprawy były nieco z innej epoki, np. zasto-
sowanie sadzy do produkcji kalki czy taśm do maszyn do pisania. Czemu też 
Autorzy, pisząc np. obszernie o kwasach tłuszczowych i tłuszczach, nie wspomi-
nają o niezbędnych nienasyconych kwasach tłuszczowych NNKT. Pozytywnie 
kontrastuje z tym rozdział o polimerach obejmujący elementy nowoczesnej inży-
nierii materiałowej, np. polimery przewodzące. Doskonale napisany, pobudzający 
do samodzielnego myślenia jest także ostatni rozdział podręcznika, poświęcony 
zagadnieniom ekologicznym (np. utylizacja odpadów chemicznych z laboratoriów 
na s. 341). Dużym walorem podręcznika jest ponadto opis licznych metod synte-
zy, także przemysłowej, rozmaitych związków organicznych, a zwłaszcza przy-
taczanie katalizatorów w poszczególnych procesach, oraz zamieszczenie mecha-
nizmów niektórych reakcji organicznych, np. rodnikowego chlorowcowania  
alkanów, substytucji nukleofilowej fluorowcopochodnych oraz substytucji elek-
trofilowej w związkach aromatycznych. Dodatkowo wspomnieć należy zamiesz-
czone na końcu książki cenne zestawienia dotyczące rodzajów izomerii, wiadomo-
ści o węglowodorach, charakterystycznych reakcji w chemii organicznej, uzupeł-
nione zwięzłym indeksem i indeksem nazw, układem okresowym pierwiastków oraz 
ważniejszymi danymi liczbowymi i wzajemnymi zależnościami stężeń.

Wymieniwszy zalety podręcznika, do których zaliczyć należy niewątpliwie 
np. pewne rozwiązania dotyczące nomenklatury związków organicznych, np. 
przytoczenie pomijanej zwykle w podręcznikach hierarchii grup funkcyjnych na 
s. 240 czy też porównanie dawnego podawania położenia grup funkcyjnych 
w związkach wielofunkcyjnych z nowym na s. 242, przyznać muszę, że czytałam 
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go jednak z mieszanymi uczuciami. Zawiera on bowiem sporo błędów. Dotyczy 
to zwłaszcza nazewnictwa, tak istotnego dla związków organicznych oraz miej-
scami nieprecyzyjnych sformułowań. Przytoczę tu kilka przykładów:

s. 13 – Nazwy metyl i etyl nie pochodzą od liczebników greckich.
s. 35 – Praktycznie niepolarne wiązania C-H, co nie jest zgodne z prawdą.
s. 44 – Pierścienie cyklobutanu i cyklopentanu nie są „prawie płaskie”, jak 

chcą Autorzy, cyklobutan przyjmuje bowiem konformację dachową, a cyklopen-
tan kopertową, z możliwością inwersji w obu przypadkach.

s. 48, Tabela 5 – Określenie: „Numer atomu węgla, na którym znajduje się 
wiązanie wielokrotne”, jest nieprecyzyjne, bowiem wiązanie wielokrotne dotyczy 
zawsze dwóch atomów.

s. 122 – „lekkie alkohole” – używane jest raczej określenie: niższe alkohole.
s. 125 i 143 – „hydroliza anionowa” – sformułowanie niezręczne.
s. 163 – „grupa karbonylowa w ketonach musi znajdować się w środku szkie-

letu węglowego” – a co z niesymetrycznym i ketonami?
s. 178 – „cięższe alifatyczne kwasy monokarboksylowe” – stosuje się raczej 

określenie wyższe …
s. 182 – Definicja halogenków kwasowych: X = atom fluorowca, a pod spo-

dem: związki te można otrzymać w reakcji kwasów karboksylowych z chlorkami 
fosforu – w tej reakcji można otrzymać jedynie chlorki kwasowe.

s. 201 – Oderwanie protonu od powstałego karbokationu – to sformułowanie 
nieprecyzyjne; powinno być: oderwanie protonu od grupy hydroksylowej.

s. 234 – Kwas winowy ma tylko trzy izomery – parę enancjomerów i dwie 
pary diastereoizomerów (to ile ich było?).

s. 242 – Zamiast „izomeria optyczna jako jeden z rodzajów izomerii geome-
trycznej (przestrzennej)” powinno być: izomeria optyczna jako jeden z rodzajów 
stereoizomerii; zakwestionowane sformułowanie jest nieprecyzyjne, bowiem izo-
mery optyczne mogą być enancjomerami, a izomery geometryczne zawsze są 
diastereoizomerami.

s. 258 – Podpis pod rysunkiem: zamiast „alaniloglicyna” powinno być ala-
nyloglicyna, tym bardziej, że tak jest dalej w tekście.

s. 272 – W schemacie zamiast „Hektozy” powinno być: heksozy.
s. 281 – Może należałoby wyjaśnić, że stosowana numeracja dotyczy kolej-

nych atomów węgla w cukrze, bo np. numeracja atomów w pierścieniach hetero-
cyklicznych byłaby inna.

s. 308 – Termin „amidyzacja” brzmi dziwnie, należy go zastąpić amidowa-
niem.

s. 307 i 308 – Wprowadzono pojęcie poliuretanów bez wyjaśnienia, które 
znajduje się na s. 314 i 317, zresztą bez podania wzorów chemicznych; brak jest 
także wzorów poliestrów i innych polikondensatów, co wydaje się dziwne, bo 
uczniowie poznali wcześniej zarówno estry, jak i amidy.

Recenzja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod…



s. 310 – Spalanie polichlorku winylu może prowadzić do bardzo toksycznych 
chloropochodnych dioksyn – w doświadczeniu tym należy więc ograniczyć ilość 
spalanego tworzywa i wykonywać to koniecznie pod wyciągiem; szkoda, że Au-
torzy nie wykorzystali tego faktu w celu ostrzeżenia przed spalaniem odpadów 
polichlorku winylu w paleniskach domowych (wspomniano o toksycznych pro-
duktach spalania na s. 312, ale zbyt ogólnie).

s. 313 – Zamiast „estry butylu i wyższych alkoholi…” powinno być: estry 
butanolu i wyższych alkoholi oraz kwasu metakrylowego lub metakrylan butylu 
i estry wyższych alkoholi oraz kwasu metakrylowego.

s. 317 – Zamiast „do produkcji klei” powinno być: do produkcji klejów.
s. 323 – Przy omawianiu recyklingu energetycznego nie wspomniano o od-

padach polichlorku winylu, których fachowe spalanie wymaga bardzo wysokich 
temperatur, gdyż tworzące się w trakcie spalania toksyczne dioksyny są trwałe 
nawet w temperaturze 800˚C.

Pojawiające się w tekście błędy merytoryczne oraz wymienione wyżej nie-
ścisłości powodują, że podręcznik ten wymaga starannej korekty i dopiero wtedy 
może być polecany. 
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