
Chemia klasa 8  co tydzień jeden temat. Karty pracy do 28.04.2020 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU 

 

 

Tematy : 

      1. Szereg homologiczny alkoholi. 

2. Metanol i etanol 

3. Glikol, glicerol- alkohole polihydroksylowe 

4. Alkohole-sprawdzian 

 

Temat 1 

Alkohole podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny. Szeregiem 

homologicznym nazywamy grupę związków organicznych, w której każdy następny 

przedstawiciel różni się od swojego poprzednika o stałą grupę, składającą się z 

dwóch atomów wodoru i jednego atomu węgla -CH2- (tzw. grupę metylenową). 

Szereg homologiczny alkoholi wygląda następująco: 

metanol CH3OH 

etanol C2H5OH, 

propanol C3H7OH 

butanol C4H9OH 

pentanol C5H11OH 

heksanol C6H13OH 

heptanol C7H15OH 

oktanol C8H17OH 

nonanol C9H19OH 

dekanol C10H21OH 

itd. 

Wzór ogólny alkoholi ma postać: CnH2n+1OH. 

 

Nazwy alkoholi tworzymy od nazwy alkanu, który zawiera tyle atomów węgla co 

alkohol, dodając końcówkę -ol, np.: 

Alkohole, podobnie jak węglowodory, tworzą szereg homologiczny o wzorze 

ogólnym: 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZlrM4tTxGfU
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-biologiczny/85474-alkohole
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-biologiczny/85474-alkohole


CnH2n+1 — OH lub R — OH, 

gdzie: — R = — CnH2n+1 to węglowodór, bez jednego atomu wodoru, 

n - liczba atomów węgla w cząsteczce 

Alkohole mogą zawierać więcej niż jedną grupę hydroksylową: 

Czy alkohole dysocjują? 

Dysocjacja to proces rozpadu substancji pod wpływem wody na jony (kationy i 

aniony). 

Alkohole zawierają charakterystyczną grupę wodorotlenową -OH. Ich wodne 

roztwory powinny więc wykazywać odczyn zasadowy (żółty papierek uniwersalny 

powinien w takim środowisku zmienić barwę na zielononiebieskawą). Tak jednak nie 

jest (papierek nie zmienia swej barwy). Odczyn roztworu jest obojętny. Świadczy to 

o tym, że alkohole nie dysocjują w środowisku wodnym - nie rozpadają się na jony. 

Przepisać albo wkleić do zeszytu 

 

Temat : Metanol, etanol 

 

opracować wg punktów 

Metanol 

1. Wzór sumaryczny i strukturalny 

2. Otrzymywanie 

3. Właściwości 

4. Zastosowanie 

Etanol 

1. Wzór sumaryczny i strukturalnych 

2. Otrzymywanie – fermentacja alkoholowa 

3. Właściwości 

4. Zastosowanie 

5. Zjawisko kontrakcji 

 

 

Temat: Glikol i glicerol 

 

Glikol 

1. Wzór sumaryczny i strukturalny 

2. Właściwości 

3. Zastosowanie 

 

Glicerol 

1. Wzór sumaryczny i strukturalny 

2. Właściwości 

3. Zastosowanie 



Na oceny 

 

Informacja do zadania 1. 

Wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego w cząsteczkach alkoholi wzrasta temperatura 

wrzenia,  

a zmniejszają się reaktywność chemiczna i rozpuszczalność w wodzie. 

Uszereguj alkohole o podanych wzorach sumarycznych: 

• CH3OH • C10H21OH • C4H9OH • C7H15OH • C2H5OH 

zgodnie ze: 

zwiększającą się reaktywnością chemiczną 

___________________________________________________________ 

wzrastającą temperaturą wrzenia 

_____________________________________________________________________ 

zwiększającą się rozpuszczalnością w wodzie 

________________________________________________________. 

Napisz wzory półstrukturalne i sumaryczne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki przedstawiono 

za pomocą wzorów strukturalnych (a−c). 

a)  b)  c)  

Wzór półstrukturalny: 

_________________________

___________ 

Wzór sumaryczny: 

_________________________

___________ 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Wzór półstrukturalny: 

_________________________

___________ 

Wzór sumaryczny: 

_________________________

___________ 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Wzór półstrukturalny: 

_________________________

___________ 

Wzór sumaryczny: 

_________________________

___________ 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji spalania. 

a) _____ CH3OH + _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O    d) _____ C4H9OH 

+ _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O 

b) _____ C2H5OH + _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O   e) _____ C4H9OH + 

_____ O2 → _____ CO + _____ H2O 

c) _____ C3H5(OH)3 + _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O   f) _____ C4H9OH + 

_____ O2 → _____ C + _____ H2O 



Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 500 g 95-procentowego roztworu etanolu, aby otrzymać  

70-procentowy roztwór, wykorzystywany w medycynie do odkażania. 

                                
                                
                                
                                
                                

Odpowiedź: 

_____________________________________________________________________________

____________________________ 

Informacja do zadania 1. 

Wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego w cząsteczkach alkoholi wzrasta temperatura 

wrzenia,  

a zmniejszają się reaktywność chemiczna i rozpuszczalność w wodzie. 

1. Uszereguj alkohole o podanych wzorach sumarycznych: 

• CH3OH • C10H21OH • C4H9OH • C7H15OH • C2H5OH 

zgodnie ze: 

A. zwiększającą się reaktywnością chemiczną 

___________________________________________________________ 

zwiększającą się rozpuszczalnością w wodzie 

________________________________________________________. 

Uzupełnij opisy alkoholi. 

Wzór strukturalny: 

 

Wzór strukturalny: Wzór strukturalny:  

 

Wzór sumaryczny: CH3OH 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Wzór sumaryczny: C2H5OH 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Wzór sumaryczny: 

_______________ 

Nazwa: 

_________________________

__ 

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji spalania. 

a) 2 CH3OH + _____ O2 → _____ CO2 + 4 H2O  d) _____ C4H9OH + _____ O2 → _____ 

CO2 + 5 H2O 

b) _____ C2H5OH + 3 O2 → …… CO2 + 3 H2O  e) _____ C4H9OH + 4 O2 → _____ CO + 5 

H2O 

c) 2 C3H5(OH)3 + _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O  f) _____ C4H9OH + _____ O2 → 

4 C + 5 H2O 



Oblicz masę cząsteczkową propanolu C3H7OH (mC = 12 u, mH = 1 u, mO = 16 u). 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

Odpowiedź: 

__________________________________________________________________

________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


