
Węglowodory – powtórzenie  karta pracy 
 

1 . Podaj wzory ogólne tych szeregów homologicznych węglowodorów a następnie przyporządkuj wzory     
   węglowodorów   do odpowiedniego szeregu homologicznego wstawiając znak X w tabeli.  
 
Wzór 
węglowodoru 

Wzór 
szeregu  

C5H12 C10H20 C3H4 C2H2 C5H10 C4H8 C7H16 C2H4 

1. Alkany          

2. Alkeny          

3. Alkiny           

 
2. Zaznacz który z węglowodorów odbarwi wodę bromową wstawiając znak X w tabeli. 
 

Wzór 
węglowodoru 

C5H12 C10H20 C3H4 C2H2 C5H10 C4H8 C7H16 C2H4 

1. Alkany         

2. Alkeny         

3. Alkiny          

 
3. Do czterech  probówek z wodą bromową wprowadzono cztery różne węglowodory (1,2,3,4).  
     Zauważono, że w probówce 1. i 4.  woda bromowa odbarwiła się, a w probówce 2. i 3.  nie nastąpiła zmiana     
     barwy.    Na tej podstawie można stwierdzić, że węglowodorami 1,2,3 i 4  mogły być: 
 

odp 1 2 3 4 
A. propen etan metan butan 
B. etyn butan eten metan 
C.  eten propan metan pentyn 

D. pentan etan butan etyn 
 

 

4. Przedstawiono 3 modele węglowodorów, w których  atom węgla oznaczono               , a atom wodoru             

Uzupełnij tabelę 

 

model 

Ustal wzór 

sumaryczny 

Nazwa 

węglowodoru 

Szereg homologiczny 

alkan/ alken/ alkin 

węglowodór 

 nasycony / nienasycony   

1. 

 

 

    

2. 

 

 

    

 

3. 

 

 

    



 

5.  Uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów.   

a)    C4H8 +   O2      CO2 + H2O 

b)    C10H22   +   O2     CO +  H2O 

6. Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru w  w alkenie o 7 at węgla            
7. Oblicz zawartość procentową (% masowy) węgla w propynie. 
8. Ustal wzór sumaryczny i podaj nazwę  alkinu o masie cząsteczkowej 68 u.   (przykład rozwiązania poniżej.)  
9. Zapisz reakcje  polimeryzacji etenu  ( zapis strukturalny i cząsteczkowy) 
 
Przykład rozwiązania do zadania 8 
 
Ustal wzór sumaryczny i podaj nazwę  alkenu o masie cząsteczkowej 72 u.    
 

1. jeżeli w zadaniu jest mowa o alkanie należy skorzystać ze wzoru ogólnego szeregu homologicznego czyli 
w tym przypadku CnH2n+2 

2. masa całej cząsteczki wynosi 72u a składa się na to 2n atomów węgla i 2n+2 atomów wodoru. Skoro 
wiemy że masa atomu węgla  wynosi 12u , a wodoru – 1u zapisujemy równanie 

 
n x 12u + (2n +2 ) x 1u = 72u 
 

3. rozwiązujemy równanie 
 

n x12u  + (2n +2 ) x 1u = 72u/ u 
12 n + (2n +2 ) x 1 = 72 

 
12n+ 2n +2 =72 
14n +2 =72 
14n = 72-2 
14n =70 /14 
n = 5    

      
     4.  udzielamy odpowiedzi wzór sumaryczny alkanu – C5H12   , nazwa – pentan 
     5. w przypadku zadania w którym podany jest alkin czy alken postępujesz tak samo tylko stosujesz  
         odpowiedni wzór szeregu. 

    
 


