
 
Konspekt lekcji chemii w klasie 2 liceum ogólnokształcącego.  
 
Temat : Budowa, właściwości i zastosowanie acetylenu jako przedstawiciela alkinów. 
 

1. Zakres treści: 
 

• Budowa cząsteczki acetylenu; 
• Charakterystyka alkinów na przykładzie acetylenu; 
• Zastosowanie acetylenu oraz innych alkinów; 

 
2. cele lekcji: 
 

a) ogólne: 
 

• zapoznanie się z budową i właściwościami acetylenu; 
• kształtowanie umiejętności posługiwania się terminologią chemiczną i 

poprawną polszczyzną; 
• kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych 

sytuacjach; 
• kształtowanie umiejętności odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy 

(posługiwanie się zdobytą wiedzą chemiczną); 
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 
• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi źródłami 

informacji; 
 

b) operacyjne, uczeń: 
 

• zna i rozumie typy reakcji chemicznych w związkach organicznych 
(substytucja, addycja, eliminacja); 

• potrafi zaklasyfikować reakcje chemiczne do odpowiednich typów; 
• przewiduje produkty reakcji na podstawie znanych substratów i typu reakcji 

chemicznej; 
• potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą węglowodorów (nasyconych i 

nienasyconych); 
• potrafi zapisać wzory półstrukturalne węglowodorów z uwzględnieniem 

wiązań wielokrotnych do 6 atomów węgla oraz podać ich nazwy; 
• potrafi opisać właściwości acetylenu; 
• potrafi opisać zastosowanie acetylenu; 
• potrafi zapisać typowe równania reakcji dla acetylenu i innych alkinów oraz 

dla pozostałych grup węglowodorów; 
• potrafi wyszukiwać w tabelach i tablicach chemicznych informacji 

potrzebnych do rozwiązania jakiegoś problemu; 
• potrafi odczytywać i interpretować informacje z tablic chemicznych; 
• potrafi interpretować informacje , klasyfikować substancje na podstawie opisu 

reakcji chemicznych lub właściwości fizykochemicznych oraz formułuje 
wnioski; 

 
 
 
3.  Metody pracy: 



 
• Podająca – wykład, pogadanka ; 
• Praktyczna – uzupełnianie karty pracy ucznia; 

 
4. Formy pracy: 

• Praca indywidualna i grupowa; 
 

5. Środki dydaktyczne: 
  

• Karta pracy ucznia; 
• Tablice chemiczne; 

 
6. Tok lekcji: 
  
      a)  faza wprowadzająca: 

 
• Wprowadzenie do tematu poprzez uzupełnienie zadania 1 oraz zadanie 2 w 

karcie pracy; 
• Omówienie celów lekcji; 

 
            b)  faza realizacji: 

 
• Uczniowie zapisują równania reakcji typowe dla poszczególnych grup 

węglowodorów lub zaznaczają, że związki takiej reakcji nie ulegają – 
rozwiązują zadanie 3 z karty pracy ucznia; 

• Uczniowie klasyfikują węglowodory na podstawie wzorów sumarycznych do 
odpowiedniej grupy – zadanie 5 z karty pracy ucznia; 

• Uczniowie przedstawiają typowe reakcje zachodzące z udziałem alkinów – 
zadanie 5 z karty pracy; 

• Uczniowie zapisują równania reakcji dla alkinów z bromowodorem – zadanie 6; 
 
              c) faza podsumowująca: 

 
• Uczniowie utrwalają treści poprzez wypełnienie zadania 7; 
• Ocena pracy grupowej i indywidualnej; 
• Praca domowa wg karty pracy ucznia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Opracowanie 
           Katarzyna Jurdziak 

 
 



 
KARTA PRACY UCZNIA                                             KL.                                      

 
Imi ę i nazwisko:..............................................................     
 
Temat: Acetylen jako węglowodór nienasycony. 
 
Zad.1. 
 
Zadanie wprowadzające 

 
Wzór strukturalny 

 
Wzór grupowy 

 
Wzór sumaryczny 

                  π 
  H – C     π    C – H  

δ 

 

                   
  HC         CH  

 

 

 
C2H2 

 
Odpowiedz na pytania. 

• Jak zachowują się w reakcjach chemicznych węglowodory zawierające wiązania π? 

...................................................................................................................................................... 
• Jak zachowują się w reakcjach chemicznych węglowodory zawierające wiązania δ? 

...................................................................................................................................................... 
• Czy acetylen będzie ulegał reakcjom substytucji czy addycji? Odpowiedź uzasadnij. 

...................................................................................................................................................... 
• Czy w wyniku reakcji chemicznych acetylenu mogą powstawać związki nienasycone? 

Odpowiedź uzasadnij. 

...................................................................................................................................................... 

Zadania do wykonania w małych grupach 

Właściwości fizyczne acetylenu: 

Stan skupienia Gazowy 
Barwa Bezbarwny 
Zapach Bez zapachu 
Rozpuszczalność w wodzie Nie rozpuszcza się 
Gęstość względem gęstości powietrza Lżejszy od powietrza 
Palność Palny 
Reakcja z wodą bromową Zachodzi, woda bromowa odbarwia się 
Reakcja z manganianem (VII) potasu Zachodzi, roztwór KMnO4 odbarwia się 
 

Zad.2 

Uzupełnij tabelkę: 

polecenie alkany Alkeny alkiny 
Podaj wzór ogólny  

 
  

Napisz wzór 
półstrukturalny 
dowolnego związku 

   



Zad.3 

polecenie alkany alkeny alkiny 
 
Napisz równania 
reakcji spalania 
całkowitego 

 

 

 

  

 
Napisz równania 
reakcji podstawiania 
lub zaznacz, że proces 
nie przebiega. 
 

   

 
Napisz równanie 
reakcji addycji lub 
zaznacz, że proces nie 
przebiega. 
 

   

 
Napisz równanie 
reakcji polimeryzacji 
lub zaznacz, że proces 
nie przebiega 
 

   

 

Zad. 4 
Podane związki : C5 H10, C5H12, C5H8, C6H10, C7H12, C7H14 wpisz w odpowiednie miejsce w  
tabeli. 

alkany alkeny alkiny 
 
 
 

  

 
Zad. 5 

Zapisz typowe reakcje dla alkinów na przykładzie dowolnego alkinu: 
Z chlorem 
............................................................................................................................... 
z wodą 
............................................................................................................................... 
z chlorowodorem 
.............................................................................................................................. 
 
Zad. 6 
     Zapisz równania reakcji addycji bromowodoru ( w zapisie używaj wzorów półstrukturalnych        
lub strukturalnych). Nazwij otrzymane produkty organiczne. 

a) etynu: 

.................................................................................................... 

b) propynu: 

.......................................................................................................... 



Zad. 7 

Uzupełnij zdania: 
Alkany są związkami......................... chemicznie, natomiast alkeny i alkiny to związki 
bardzo............................... . 
Przyczyną tych różnic jest................................................................................................................. 
Wszystkie z omawianych grup węglowodorów ulegają    ................................................................ 
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Jeżeli do niesymetrycznego alkeny przyłacza się cząsteczka typu HX , to  ..................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
Podsumowanie 
Uczeń i nauczyciel dokonują oceny wykonanej pracy, zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. 
 

 Samoocena Ocena nauczyciela 
Odp. na pytania FAZY I 

(maksymalnie 3 pkt) 
  

Planowanie pracy 
(maksymalnie 2 pkt) 

  

Przebieg pracy (realizacja) 
(maksymalnie 4 pkt) 

  

Prezentacja  
(maksymalnie 2 pkt) 

  

Suma punktów 
11 

  

  
Analiza: 

1. Jakie były przyczyny popełniania błędów podczas realizacji zadań? 
2. Co zrobiłbym inaczej, lepiej, gdybym ćwiczenia wykonywał jeszcze raz? 

 
zadanie domowe 
Znajdź informacje o zastosowaniu acetylenu i jego pochodnych. 
Zapisz przynajmniej 2 metody otrzymywania alkinów na przykładzie acetylenu. 
 


