
Dział: Węglowodory_1– alkany, alkeny, alkiny 

1. Wyznacz wzór strukturalny alkanu, w którym mC:mH = 9:2. 

2. Jakiej ilości karbidu, zawierającego 10% zanieczyszczeń należy użyć aby otrzymać 1 dm
3
 acetylenu (warunki 

normalne)? 

3. W warunkach normalnych 1dm
3
 propanu waży ………………g . 

4. Ułóż bilans elektronowo-jonowy dla reakcji: 

C2H2 + KMnO4 + H2O  HOOC - COOH + MnO2 + KOH 

a następnie uzupełnij współczynniki stechiometryczne. 

5. Dokończ równania reakcji. Podaj typ każdej reakcji. 

a) Al4C3 + HCl  

b) CaC2 + H2O  

c) C2H2 + H2O ---------- 

d) C2H4 + H2O ----------- 

e) C3H6 + HCl  

f) CH4 + Br ---------- 

g) n CH2 = CH2 ------- 

h) CH3Cl + Na  

i) CH3 – C = CH + 2Br2  

6. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) izomerów: 

a) położeniowego dla bu-1-enu, 

b) geometrycznego dla 1,2-dichloroetenu, 

c) funkcyjnego dla but-2-enu, 

d) optycznego dla 2-bromobutanu. 

7. 8,2g CH3COONa ogrzewano z NaOH w obecności CaO. Oblicz objętość otrzymanego CH4 (warunki normalne). 

8. Napisz wzór izomeru alkanu posiadającego węgle o każdej rzędowości. Nazwij ten alkan. 

9. Zastosuj: 

a) regułę Markownikowa, 

b) regułę Zajcewa, 

pisząc dwa dowolne równania reakcji. 

10. Napisz kolejne równania reakcji dla syntezy: 

Al4C3  but-2-en. 

11. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, w którego cząsteczce występuje osiem wiązań ϭ i jedno 

wiązanie π. 

12. Podaj liczbę wszystkich wiązań ϭ i wiązań π w cząsteczce węglowodoru o wzorze: 

CH2 = CH – C = CH2 

         CH3 

13. Na mieszaninę metanu i etanu podziałano chlorem w obecności światła a następnie sodem. Zapisz zachodzące 

równania reakcji. Podaj nazwy otrzymanych alkanów. 

14. W wyniku chlorowania metanu otrzymano 20,2g CH3Cl. Jakie objętości metanu i chloru (w przeliczeniu na 

warunki normalne) weszły w reakcję? 

15. Gęstość par pewnego węglowodoru względem wodoru wynosi 39. Oblicz gęstość par tego węglowodoru 

względem metanu. 

16. Mieszanina gazów składa się z CH4 , C3H8 i CO. Objętość mieszaniny wynosi 13,7dm
3
. Po jej spaleniu 

w nadmiarze tlenu otrzymano 25,7dm
3
 CO2. Oblicz zawartość procentową propanu w mieszaninie. 

17. W jednym molu acetylenu znajduje się tyle samo atomów węgla co w ilu dm
3
 CO2? 

18. Spalono całkowicie 1dm
3
 etanu w 4 dm

3
 tlenu. Oblicz ile dm

3
 gazów (woda uległa całkowitemu skropleniu) było 

po reakcji? 

19. Spalono pewną ilość węglowodoru uzyskując 4,5g wody i 11g tlenu węgla(IV). 21g tego węglowodoru w stanie 

pary zajmuje objętość równą objętości otrzymanego w czasie spalania CO2. Podaj wzór sumaryczny 

węglowodoru. 

20. Jaka objętość metanu wydzieli się podczas reakcji 80g węgliku glinu zawierającego 10% zanieczyszczeń 

z kwasem solnym? 

21. Ustal wzór sumaryczny związku chemicznego zawierającego 80% węgla i 20% wodoru, wiedząc, że 0,152g tego 

związku chemicznego zajmuje w warunkach normalnych objętość 112cm
3
. 
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--- 



22. Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić propan od propenu. W tym celu: 

a) napisz, jaką różnicę w budowie cząsteczek tych związków weźmiesz pod uwagę planując eksperyment, 

b) którego odczynnika wybranego z podanej poniżej listy użyjesz: 

- zawiesina świeżo strąconego wodorotlenku miedzi (II), 

- silnie zakwaszony wodny roztwór manganianu(VII) potasu, 

- wodny roztwór chlorku żelaza(III). 

 

 

 


