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     KONSPEKT LEKCJI   KLASA II GIMNAZJUM 
 
 
DZIAŁ: WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI 
 
TEMAT: POZNAJEMY WŁAŚCIWOŚCI ACETYLENU-  
                        PRZEDSTAWICIELA ALKINÓW 
 
 
CEL GŁÓWNY:  
Określenie właściwości substancji z wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy i umiejętności. 
Ustalenie właściwości acetylenu (etynu) uwarunkowanych budową (obecność 
wiązania potrójnego) 

i przynależnością do węglowodorów nienasyconych –alkinów. 
 
 
I ANALIZA MATERIAŁU NAUCZANIA 
   
Zestawienie materiału nauczania (odniesienie do podstawy 
programowej): 

1. alkiny –szereg homologiczny 
- wzór ogólny  
- wzór sumaryczny 
- wzór strukturalny 
- model cząsteczki 

    2. otrzymywanie etynu (acetylenu) z karbidu (węglik   
        wapnia) 

3.reakcje przyłączania wodoru  (bromu) 
4.reakcje charakterystyczne  
5.reakcje spalania 
6.polimeryzacja acetylenu 
7.zastosowanie acetylenu 
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II CELE OPERACYJNE 
 
 

Cele operacyjne Kategoria  
celów 

Standardy 
wymagań 

Lp. Uczeń powinien:  Osiągnięcia 
1 wykonać model cząsteczki etynu     C III         3 
2 napisać wzór sumaryczny i 

strukturalny etynu 
    A I,II,III   2 

3 napisać wzór ogólny alkinów     C I,II,III   2 
4 wymienić szereg homologiczny 

alkinów (do dekynu)  
    A I,III        

5 napisać wzór sumaryczny, 
strukturalny dowolnego alkinu 

    C I,II,III   2 

6 wykazać różnice między 
cząsteczkami etynu, etenu a 
cząsteczką etanu 

    B II,IV     3 

7 opisać przebieg doświadczenia 
przedstawiającego otrzymywanie 
etynu (acetylenu) z karbidu 

    D    IV     1 

8 napisać równanie reakcji 
otrzymywania etynu (acetylenu) 
z karbidu 

    C    III     2 

9 opisać przebieg doświadczeń na 
podstawie, których można 
odróżnić węglowodory nasycone  
od nienasyconych  

     D    IV     3 

10 napisać równanie reakcji etynu z 
wodorem (bromem) 

     C  III,IV  2 

11 wyjaśnić wpływ obecności 
wielokrotnego wiązania na 
właściwości chemiczne 
węglowodoru  

     D     IV    2 

12 wnioskować jak będzie      C   III,IV 5 
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przebiegała reakcja spalania 
węglowodoru w zależności od 
dostępu powietrza (ilości tlenu) 

13 wiedzieć,że acetylen ulega 
polimeryzacji 

    A     I      4 

14 wiedzieć w jakim stanie 
skupienia występuje etyn i czy 
rozpuszcza się w wodzie 

    B    III     1 

15 znać praktyczne zastosowanie 
acetylenu 

    C    III*    4* 

*cyfry rzymskie oznaczają standardy a arabskie osiągnięcia 
 
III WYMAGANIA PROGRAMOWE 
1.Wymagania konieczne 
 
A  Uczeń zapamięta:                            B  Uczeń rozumie:   
      
-wzór ogólny alkinów                       - rozumie na czym polega 
-nazwę systematyczną                         różnica między  
 i zwyczajową                                      cząsteczką etynu, etenu     
 (etyn – acetylen)                                 i etanu 
-szereg homologiczny                       - zapis wzoru                                   
 alkinów                                               sumarycznego 
                                                             i strukturalnego       
                                                                
                                                                                        
 
C  Uczeń  umie: 
- zaprojektować budowę cząsteczki etynu 
- zaprojektować budowę cząsteczki alkinu na podstawie   
  nazwy systematycznej z wykorzystaniem wzoru ogólnego 
-wskazać praktyczne zastosowanie węglowodorów 
-wskazać na niebezpieczeństwo związane z niecałkowitym   
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 spalaniem węglowodorów  
2.Wymagania podstawowe 
 
A  Uczeń zapamięta:                                B  Uczeń rozumie: 
 
- jak doświadczalnie otrzymać                   - wpływ obecności 
  etyn                                                             wiązania                               
- jak doświadczalnie                                     wielokrotnego 
  zbadać właściwości etynu                           na właściwości 
- że odbarwienie wody bromowej                 chemiczne 
  i  r-ru manganianu(VII) potasu                   węglowodorów                    
  w obecności węglowodorów 
  nienasyconych 
  pozwala odróżnić węglowodory 
  nienasycone od nasyconych 
 
                                 C  Uczeń umie: 
 
                 - zapisać reakcję przyłączania wodoru 
                 - zapisać reakcję otrzymywania acetylenu 
 
 
3 Wymagania rozszerzające 
 
C Uczeń umie:                                          D Uczeń umie: 
 
- wyjaśnić co to znaczy,                          -  zaplanować  
  że alkiny są węglowodorami                  doświadczenie 
  nienasyconymi                                        w celu sprawdzenia 
- wyjaśnić wpływ obecności                     obecności wiązania 
  wiązania potrójnego na                           potrójnego lub 
  właściwości chemiczne                           podwójnego 
  węglowodoru                                           
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- wnioskować jak będzie  
przebiegała reakcja spalania 
węglowodoru  w zależności 
od dostępu powietrza (tlenu) 
 
4 Wymagania dopełniające 
 
C  Uczeń umie:                                     D  Uczeń umie: 
 
- zapisać reakcję                                  - przewidzieć możliwość              
  przyłączania bromu                             zajścia reakcji  
                                                               polimeryzacji w   
                                                               związku z obecnością 
                                                               wiązania potrójnego 
                                                               w cząsteczce acetylenu 
 
METODY: praktyczna, naprowadzająca, problemowa 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kulki i patyczki służące do 
modelowania , film dydaktyczny i/lub pokaz , karty pracy 
  
                          IV TOK  LEKCJI 
 
1.Sprawdzenie zadania domowego. 
2.Przypomnienie wzoru ogólnego alkanów i alkenów. 
3.Podanie tematu z nawiązaniem do zagadnień omawianych  
   na lekcjach wcześniejszych. 
4.Zapis wzoru ogólnego alkinów. 
5.Hipoteza dotycząca szeregu homologicznego alkinów. 
6.Weryfikacja hipotezy poprzez modelowanie cząsteczki w     
   oparciu o wzór ogólny. 
7.Zapis wzoru sumarycznego i strukturalnego etynu 
8.Nazwanie alkinów w szeregu homologicznym ( do dekynu) 
   poprzez analogię do szeregu alkanów i alkenów. 



 7 

9.Otrzymywanie etynu (acetylenu) – projekcja filmu lub    
   pokaz: 
   - zapis reakcji otrzymywania ( zapis sumaryczny     
     i strukturalny). 
10.Naprowadzenie uczniów do uświadomienia sobie sytuacji   
    problemowej: 
- że na charakter właściwości chemicznych związku    
  chemicznego ma wpływ budowa tego związku (np. 
  rodzaj wiązań chemicznych) 
11.Produkcja hipotez(na podstawie posiadanych wiadomości ) 
    dotyczących właściwości acetylenu 
12.Weryfikacja hipotez po obejrzeniu filmu dot.właściwości 
    etynu 
13.Sformułowanie wniosków i zapisanie ich w postaci równań  
   reakcji chemicznych po uprzedniej  indywidualnej pracy nad 
   zapisem ( wykorzystanie umiejętności nabytych na zajęciach 
   poprzedzających). 
14.Reakcje charakterystyczne (odniesienie do filmu i do    
    wiadomości z lekcji wcześniejszej dot. etenu) 
15.Uświadomienie różnic i podobieństw alkanów,alkenów 
     i alkinów 
16.Zastosowanie acetylenu (bezpieczeństwo) 
17.Podsumowanie lekcji: 
    -szereg homologiczny alkinów(wzór ogólny) 
    -budowa cząsteczki acetylenu 
    -wykrywanie wiązania nienasyconego(reakcje   
     charakterystyczne) 
    -właściwości etynu 
    -zastosowanie etynu 
18.Wystawienie ocen (ocena formalna lub nieformalna) 
19. Zadanie zadania domowego. 
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Notatka zapisywana w trakcie zajęć (zapis reakcji i wzorów na 
tablicy przy współudziale uczniów ).Uczniowie zapisują w 
zeszycie. 
 
Schemat zapisu: 
Alkany                              Alkeny                        Alkiny 
 CnH2n +2                                CnH2n                         CnH2n-2 
 C2H6                                                      C2H4                           C2H2 
 
                        Odpowiednio wzory sumaryczne: 
   
         etanu                               etenu                            etynu 
 
1.Otrzymywanie etynu (acetylenu): 
  CaC2 + 2 H2O→Ca(OH)2+C2H2 
2.Właściwosci: 
a) chemiczne: 
- reakcja z wodorem   
  C2H2+ H2→C2H4 

   C2H4+ H2→C2H6 
- reakcja spalania 
  2C2H2+  O2→4C+ 2 H2O 
  tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe  
- reakcja z bromem 
- reakcja polimeryzacji 
b) fizyczne: 
- stan skupienia – gazowy 
- w stanie czystym bezwonny, 
  techniczny ma przykrą woń (zanieczyszczenia fosforem  
  i siarką) 
- słabo rozpuszcza się w wodzie 
3.Reakcje charakterystyczne 
- z wodą bromową 
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- z manganianem(VII) potasu 
4.Zastosowanie acetylenu: 
- palniki acetylenowo-tlenowe 
- do produkcji tworzyw sztucznych, kauczuku syntetycznego 
   i  rozpuszczalników 
 
 
 
Zadanie domowe: 
 
1.Na podstawie otrzymanego schematu (rys.) doświadczenia   
   napisać reakcje zachodzące pomiędzy zaznaczonymi   
   związkami chemicznymi  
2.Napisać wzory sumaryczne i strukturalne alkinów 
   do dekynu. 
3.Dla zainteresowanych : zaproponować zapis reakcji   
   polimeryzacji etynu 
                                              
                                                              Opracowanie: Aldona Pawłowska 

 
 
 
 
 


