
Klasa 8 – chemia 

Data: 11.05.2020 

Temat: Aminy i aminokwasy. 

 

Z tego tematu dowiesz się: 

• jak są zbudowane aminy i jak tworzy się ich nazwy? 

• jak są zbudowane aminokwasy i jak tworzy się ich nazwy? 

• jak z aminokwasów otrzymuje się białka? 

 

1. Aminy. 

 

• Aminą o najprostszej budowie jest metyloamina o wzorze CH3NH2. Związek ten jest 

gazem o ostrym zapachu rozkładających się ryb. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

 

 
 

• Etyloamina, druga w szeregu homologicznym amin, jest gazem o właściwościach 

podobnych do właściwości metyloaminy. 

• Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczkach amin rosną ich 

wartości temperatury wrzenia, a maleje rozpuszczalność w wodzie. Aminy o długich 

łańcuchach węglowych, czyli aminy wyższe, są cieczami lub ciałami stałymi. Aminy, 

podobnie jak amoniak, mają odczyn zasadowy. Nazywane są organicznymi zasadami. 

Większość amin jest toksyczna. 

 

 

 

 



2. Zastosowanie amin. 

 

3. Aminokwasy. 

Poznacie teraz związki organiczne, które w cząsteczkach mają dwie grupy funkcyjne 

nadające związkom charakterystyczne, ale różne właściwości, np. odczyn. Takimi związkami 
są aminokwasy. 

Aminokwasy to związki chemiczne mające w cząsteczce dwie grupy funkcyjne: grupę 

aminową −NH2− i grupę karboksylową −COOH. 
 

Ogólny wzór aminokwasów ma postać: 

 



Budowę i właściwości tej grupy związków poznacie na przykładzie kwasu 

aminooctowego, zwyczajowo nazywanego glicyną. 

 

 

Glicyna jest krystalicznym ciałem stałym, dobrze rozpuszczającym się w wodzie. Jej 

roztwór wodny ma odczyn obojętny. 

• Aminokwasy są substancjami stałymi, krystalicznymi, często o słodkim smaku. Na 

ogół dobrze rozpuszczają się w wodzie, a nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 

organicznych. Ponieważ zawierają grupy o właściwościach zasadowych (grupa 

aminowa) i kwasowych (grupa karboksylowa), mogą reagować i z kwasami,                                

i z zasadami, a ich odczyn jest obojętny. 

• Cząsteczki aminokwasów mają zdolność do łączenia się. Grupa aminowa jednej 

cząsteczki może w odpowiednich warunkach łączyć się z grupą karboksylową drugiej 
cząsteczki. Wydziela się przy tym cząsteczka wody i powstaje wiązanie peptydowe. 

 

 

Powstały związek, zawierający dwie reszty glicyny połączone wiązaniem peptydowym, 

to dipeptyd. Może on przyłączać inne cząsteczki i tworzyć kolejno tripeptyd, tetrapeptyd, 

pentapeptyd itd. W ten sposób z cząsteczek aminokwasów powstają polipeptydy, czyli 
białka. 

 

 



Znanymi aminokwasami są także: 

 

 

Aminokwasy otrzymywane z białek stosuje się m.in. w lecznictwie, w badaniach 

biochemicznych oraz do syntezy hormonów. 

 

Praca domowa.  

1. Zrób notatkę w zeszycie. Pomoże Ci w tym poniższy rysunek. 

 



 

2. Z kolorowej plasteliny i patyczków zbuduj model cząsteczki dowolnego 

aminokwasu (modele przykładowych aminokwasów masz przedstawione  powyżej). 

 

Sprawdź w dostępnych źródłach informacji, jakie jest jego zastosowanie, i opisz je w 

zeszycie. 

 

Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na classroom lub  na adres mailowy: 

dotczyk7@gmail.com 

 

Termin oddania pracy: 15.05.2020r. 

Pozdrawiam Dorota Otczyk     

mailto:dotczyk7@gmail.com

