
Dział: Węglowodory_2– areny_1 
 

1. Za pomocą równań reakcji zilustruj przemiany zaznaczone na poniższym schemacie (podać wzory grupowe, typy 

reakcji i nazwy reagentów): 
etan  chlorek etylu  eten  1,2-dichloroetan etyn  benzen 

2. W celu otrzymania polistyrenu zastosowano następujący ciąg przemian chemicznych: 

benzen  etylobenzen  1-chloro-1-fenyloetan  fenyloeten  polistyren 

Napisz równania reakcji poszczególnych etapów tego ciągu. Zaznacz warunki w jakich zachodzą reakcje. 

3. Porcję pochodnej alkilowej benzenu poddano całkowitemu spaleniu. W wyniku reakcji powstało 1,792 dm
3
 CO2 

(warunki normalne) i 0,9 cm
3
 ciekłej wody.  

a) Oblicz wzór rzeczywisty spalonego węglowodoru. 

b) Narysuj wzory grupowe wszystkich jego aromatycznych izomerów i nazwij je. 

4. Pewien węglowodór reaguje z bromem w obecności światła tworząc monobromopochodną X, w której brom 

stanowi 46,784% masy próbki. Jeżeli badany węglowodór poddamy działaniu bromu w obecności FeBr3, to 

powstanie monobromopochodna  Y, która także zawiera 46,784% bromu. 

a) wykonaj obliczenia i podaj nazwę węglowodoru, który reagował z bromem w obu reakcjach, 

b) zapisz równania obu reakcji bromowania, 

c) zapisz równanie reakcji monobromopochodnej X z metalicznym potasem i nazwij jej organiczny produkt. 

5. Jedną z metod otrzymywania benzenu polega na katalitycznym odwodornieniu cykloheksanu. Zapisz równanie tej 

reakcji. Oblicz entalpię tej reakcji dysponując następującymi danymi. 

C6H12 (c)  + 9 O2 (g)  6CO2 (g) + 6H2O(c)   ΔH1 = -3919,6kJ 

C6H6 (c)  + 7,5 O2 (g)  6CO2 (g) + 3H2O(c)   ΔH2 = -3268,4kJ 

H2 (g)  + 0,5 O2 (g)   H2O(g)     ΔH3 = -285,8kJ 

6. Jednym z izomerów naftalenu jest azulen. Cząsteczka tego związku składa się z dwóch pierścieni 

skondensowanych, ale w tym przypadku jeden z nich jest pięcio-, a drugi siedmioczłonowy. W przeciwieństwie 

do rakotwórczego naftalenu, pochodne azulenu są składnikami leczniczych ziół (krwawnik pospolity) i mają 

działanie antyalergiczne, bakteriobójcze i przeciwzapalne. Zaproponuj uproszczony wzór azulenu, wiedząc, że 

wszystkie jego atomy węgla znajdują się w stanie hybrydyzacji sp
2
. 

7. Reakcji bromowania poddano 1,5g benzenu w obecności FeBr3. Gazowy produkt reakcji został pochłonięty przez 

wodę i powstało 1,5 dm
3
 roztworu. Jakie było jego pH, jeżeli reakcja bromowania zaszła z wydajnością 78%. 

8. Zapisz równania reakcji przedstawione na poniższym schemacie. Do zapisu związków organicznych użyj wzorów 

półstrukturalnych. 

 

9. Oblicz, z jakiej objętości acetylenu (warunki normalne) można otrzymać 13g benzenu. 

10. Oblicz w jakiej objętości acetylenu, w warunkach normalnych, znajduje się tyle samo atomów węgla, co w 24 g 

benzenu. 

11. W wyniku bromowania 5g benzenu otrzymano 7,85g bromobenzenu. Oblicz, ile procent benzenu przereagowało 

z bromem. 

12. Oblicz, z jaką objętością wodoru (warunki normalne) przereaguje benzen, tworząc 21g cykloheksanu. 

13. Oblicz, ile gramów heksachlorocykloheksanu można otrzymać z 26g benzenu. 

14. W wyniku spalenia 2,3g związku chemicznego otrzymano 7,7g CO2
 
i 1,8g wody. Związek ten jest cieczą nie 

powodującą w zwykłych warunkach odbarwiania wody bromowej. Związek ten reaguje z mieszaniną nitrującą, 

tworząc związek chemiczny węgla, wodoru, azotu i tlenu. Ustal wzór sumaryczny i zaproponuj wzory strukturalne 

oraz nazwy związków spełniających warunki zadania. 



 
 
15. Siłę wybuchu bomby atomowej, jaką zrzucono na Hirosimę, określa się jako równoważną wybuchowi 20kt trotylu 

(trinitrotoluen). Z jakiej ilości toulenu można uzyskać tę ilość trotylu? 

16.  W reakcji chlorowania toluenu w obecności FeCl3 otrzymano 73,37g orto-chlorotoluenu i 53,13g para-

chlorotoluenu. Oblicz, ile moli ile gramów toluenu wzięło udział w reakcji.  

17. Naftalen przyłącza w pewnych warunkach wodór, tworząc związek chemiczny o masie molowej 132g/mol, zwany 

tetraliną, która używana jest jako dodatek do paliw i rozpuszczalnik. Ustal wzór strukturalny tetraliny wiedząc, że 

jest to związek chemiczny aromatyczny. 

18. Ile moli wodoru potrzeba do całkowitego katalitycznego uwodornienia 25,6g naftalenu? 

19. Na karbid zawierający 80% węgliku wapnia podziałano wodą otrzymując lotny związek A, który w obecności 

katalizatora przekształca się w ciekły związek B. Związek B ulega reakcji ze stężonym kwasem azotowym wobec 

stężonego kwasu siarkowego w wyniku której jeden atom wodoru zostaje zastąpiony grupą nitrową związek C. 

Podaj ile należy wziąć karbidu aby otrzymać 81,5 g związku C jeżeli związek A otrzymuje się z wydajnością 

95,5%, B 80%, C 75%. Napisz odpowiednie równania reakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


