
INDEKS
Pojęcie Nr strony
aldehyd 108
alkan 70
alken 79
alkin 79
alkohol III–rzędowy 101
alkohol II–rzędowy 101
alkohol I–rzędowy 100
alkohol monohydroksylowy 98
alkohol polihydroksylowy 
(wielowodorotlenowy) 106
amina 119
asocjacja 21
atom 1
atomowa jednostka masy 11
azotan 53
bromek 53
chloran 53
chlorek 53
chmura elektronowa 3
deuter 5
dipol 20
dublet walencyjny 16
dysocjacja elektrolityczna 56
efekt Tyndalla 38
elektron 3
elektron walencyjny 9
elektroujemność pierwiastka 
chemicznego 18
ester 118
etanal 108, 109
etanol 105
fluorek 53
formalina 109
fosforan 53
grupa funkcyjna 97
hydroliza soli 67
izomeria 77
izomeria geometryczna 94
izomeria łańcuchowa 77
izomeria łańcuchowa 92
izomeria położenia 78
izomeria położenia 93
izomeria typu cis–trans 94
izotop 5
jądro 3
jednofunkcyjne pochodne 
węglowodorów 97
jodek 53
keton 110
konfiguracja elektronowa 7
krystalizacja 39

Pojęcie Nr strony
kwas 48
kwas beztlenowy 49
kwas karboksylowy 112
kwas tlenowy 50
kwas tłuszczowy 113
liczba atomowa 3
liczba Avogadra 29
liczba masowa 3
masa atomowa 11
masa cząsteczkowa 11
masa molowa 32
metal 12
metanal 108, 109
metanol 105
mol 29
mydło 117
neutron 3
niemetal 12
nukleon 4
objętość molowa 35
okres połowicznego rozpadu 4
oktet walencyjny 16
osad 36
pierwiastek chemiczny 12
pierwiastek elektrododatni 18
pochodne kwasów 
karboksylowych 116
powłoka elektronowa 7
półmetal 12
prawo Avogadra 35
prawo Gay–Lussaca 35
prawo okresowości 15
prawo stałości składu 34
prawo zachowania masy 33
propanal 108
prot 5
proton 3
przemiana chemiczna 22
przemiana α 6
przemiana β 6
rdzeń atomowy 9
reakcja addycji 84
reakcja analizy (rozkładu) 23
reakcja depolimeryzacji 91
reakcja egzoenergetyczna 25
reakcja endoenergetyczna 25
reakcja estryfikacji 118
reakcja polimeryzacji 91
reakcja substytucji 
(podstawiania) 76
reakcja syntezy (łączenia) 23

Pojęcie Nr strony
reakcja utleniania 27
reakcja wymiany 24
reakcja wytrącania osadów 65
reakcja zobojętniania 63
reguła helowca 16
rozpuszczalnik 36
rozpuszczalność 39
rozpuszczanie 39
roztwór 36
roztwór koloidalny (zol) 37
roztwór nasycony 37
roztwór nienasycony 37
roztwór właściwy 37
siarczan 53
siarczek 53
sole 52
sole kwasów karboksylowych 116
stan skupienia 12
stężenie molowe 40
stężenie procentowe 40
stopień dysocjacji 60
stopień utlenienia 
pierwiastka 27
substancja rozpuszczona 36
teoria Arrheniusa 57
tlenek 41
trwała konfiguracja 
walencyjna 16
tryt 5
węglan 53
węglowodór aromatyczny 
(aren) 96
węglowodór cykloalifatyczny 96
węglowodór nasycony 70
węglowodór pierścieniowy 
(cykliczny) 96
wiązanie chemiczne 16
wiązanie jonowe 19
wiązanie kowalencyjne 
(atomowe) 19
wiązanie kowalencyjne 
(spolaryzowane) 20
wiązanie wielokrotne 79
wiązanie wodorowe 20
wodorotlenek 45
zawiesina 36
zjawisko fizyczne 22


