
KONSPEKT LEKCJI

KLASA: III gimnazjum
PRZEDMIOT: Chemia
DZIAŁ: POCHODNE WĘGLOWODORÓW

TEMAT: Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
                       Cele operacyjne:
                 Uczeń wie:

- co to są pochodne węglowodorów;
- jakie jest nazewnictwo i budowa cząsteczek alkoholi w szeregu homologicznym;
- jakie jest nazewnictwo i budowa cząsteczek kwasów karboksylowych;
- co to jest rodnik i grupa funkcyjna;
- jakie są najważniejsze właściwości pochodnych węglowodorów;
- jakie są przykładowe zastosowania pochodnych węglowodorów.

  Uczeń potrafi:
- wymienić poznane grupy związków należących do pochodnych węglowodorów;
- pisać reakcje spalania, dysocjacji jonowej i zobojętniania kwasów

karboksylowych.
- napisać równanie reakcji estryfikacji i rozumie jej przebieg;
- pisać równania reakcji powstawania mydła z wyższych kwasów karboksylowych i

zasad;
- określić wzór ogólny, skład pierwiastkowy, grup funkcyjną przedstawicieli

pochodnych węglowodorów na podstawie nazwy i odwrotnie.

METODY DYDAKTYCZNE:
- słowna – pogadanka naprowadzająca;
- praktyczna – ćwiczenia uczniowskie, praca w grupach;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karteczki z treściami zadań wspólnie omawianymi w czasie lekcji;
- kartki z nazwami związków chemicznych do zadania 2.
- karta pracy uczniów wykorzystana w części podsumowującej;
- karteczki z pracą domową dla uczniów chętnych.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Część organizacyjna lekcji:

- Zaprowadzenie porządku;
- Sprawdzenie listy obecności;

2. Część nawiązująca lekcji:
� Zapoznanie uczniów z przebiegiem lekcji.

3. Część właściwa lekcji:
� Podanie tematu lekcji;

� Przypomnienie najważniejszych pojęć: pochodne węglowodorów, alkil, alkohole,
kwasy karboksylowe, estry. Uczniowie rozwiązują zadanie 1, a rozwiązanie
z tabeli zostaje przedstawione na tablicy. Wskazanie rodnika i grupy funkcyjnej
we wzorach ogólnych.
Zadanie 1
Uzupełnij tabelę:



Uczniowie w grupach 2-3 osobowych rozwiązują zadanie 2, a następnie wskazane
przez nauczyciela osoby grupują podane związki na tablicy.
Zadanie 2
W podanym niżej zbiorze pochodnych węglowodorów:

a) Rozróżnij podzbiory związków należących do tej samej grupy;
b) Podaj nazwy grup i wpisz należące do nich związki;
c) Nazwij wszystkie związki, stosując nazwy systematyczne.

Pochodne węglowodorów: CH3OH, CH3COOC2H5, CH3COOH,
(C3H7COO)2Mg, HCOOH, C2H5OH, C17H35COOK, C3H7OH,
CH3COOC4H9, C15H31COONa, C3H7COOH, C3H5(OH)3.

� Przypomnienie wiadomości na temat wybranych związków – uczniowie
wysłuchują dwóch zagadek. Pierwsze osoby które odgadną otrzymują po jednym
punkcie dodatkowym.

Zadanie
Na podstawie podanych informacji powiedz o jakim związku jest mowa:
Związek X
� Jest bezbarwną cieczą, która bardzo dobrze miesza się z wodą.
� Cząsteczka tego związku ma w swoim składzie jedną grupę

wodorotlenkową.
� Stanowi doskonały rozpuszczalnik dla substancji organicznych.
� Nadużywany jest groźny dla zdrowia człowieka. Znalazł zastosowanie

w przemyśle farmaceutycznym, gdyż wchodzi w skład leków.
Związek X jest .....................................

Związek Y
� Jest cieczą bezbarwną, która bardzo dobrze miesza się z wodą.
� Opary tego związku drażnią błony śluzowe.
� Jest pochodną metanu, ma odczyn kwasowy.
� Jest składnikiem jadu mrówek.
Związek Y jest .....................................

� Utrwalenie poznanych wiadomości na temat zastosowania wybranych
pochodnych węglowodorów:

Zadanie 3
Przyporządkowanie omówionych związków do odpowiedniego artykułu
przemysłowego:
C2H5OH – jodyna, woda kolońska
C3H5(OH)3 – krem do rąk
CH3COOH – butelka z octem, grzybki marynowane, ogórki konserwowe
C17H35COOH – mydło, świeczka, znicz
HCOOC2H5 – olejki zapachowe, emalia do paznokci, zmywacz



� Przypomnienie najważniejszych reakcji jakim ulegają pochodne węglowodorów.
Zadanie 4
Podaj wzory chemiczne związków występujących w chemografach.
Uzupełnij równania reakcji i uzgodnij je.

C2H5OH  +  O2   → 1    X  + H2O
        +
CH3COOH  +  Ca(OH)2  → 3   Z  +  H2O

       
       Y
       +
     H2O
Równanie 1: C2H5OH  +  3 O2   → 1   2 CO2  +  3 H2O

Równanie 2: C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O
Równanie 3: 2 CH3COOH  +  Ca(OH)2  → 3   (CH3COO)2Ca  + 2 H2O

4. Część podsumowująca lekcji:
�  Praca uczniów w grupach. Uczniowie w grupach 3 – 4 osobowych rozwiązują

zadania w karcie pracy. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą
otrzymać 3 pkt dodatkowe. Wyniki tej pracy zostaną podane na kolejnej lekcji.

� Podsumowanie pracy uczniów oraz wskazanie zagadnień, które sprawiają jeszcze
trudności i wymagają większego utrwalenia przed pracą klasową.

5. Zadanie pracy domowej;
� Praca domowa dla uczniów chętnych.

Zadanie 1
Oblicz ile decymetrów sześciennych 95-procentowego etanolu o gęstości d = 0,79
g/cm3, wypitego jednorazowo, stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia
człowieka ważącego 60 kg, skoro dawka śmiertelna wynosi 6 g na 1 kg ciała
człowieka.
Zadanie 2
Spalono 0,148 g alkoholu o masie cząsteczkowej równej 74 u i otrzymywano
0,352 g dwutlenku węgla i 0,18 g pary wodnej. Ustal wzór tego alkoholu.
Zadanie 3*
W wyniku reakcji 3,7 g kwasu CnH2n+1COOH z cynkiem otrzymywano 0,56 dm3

wodoru. Ustal wzór tego kwasu. Gęstość odszukaj w tablicach.
Zadanie 4
W wyniku reakcji estryfikacji kwasu propionowego otrzymano ester o masie
cząsteczkowej 102 u. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu użytego w tej reakcji.



Temat: „Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów”

Zadanie 1
Uzupełnij tabelę:

Przedstawiciel o 3 atomach węgla w cząsteczceRodzaj
związku

chemicznego

Wzór ogólny
związku

Charakterystyczna
grupa funkcyjna Wzór sumaryczny Wzór strukturalny

Alkohole

Kwasy
karboksylowe

Estry

Zadanie 2
W podanym niżej zbiorze pochodnych węglowodorów:

a) Rozróżnij podzbiory związków należących do tej samej grupy;
b) Podaj nazwy grup i wpisz należące do nich związki;
c) Nazwij wszystkie związki, stosując nazwy systematyczne.

Pochodne węglowodorów: CH3OH, CH3COOC2H5, CH3COOH, (C3H7COO)2Mg, HCOOH, C2H5OH, C17H35COOK,
C3H7OH, CH3COOC4H9, C15H31COONa, C3H7COOH, C3H5(OH)3.

Zadanie 3
Przyporządkuj związki chemiczne do odpowiedniego artykułu przemysłowego:
1. C2H5OH
2. C3H5(OH)3
3. CH3COOH
4. C17H35COOH
5. HCOOC2H5

a) jodyna, woda kolońska
b) mydło, świeczka, znicz
c) krem do rąk
d) olejki zapachowe, emalia do paznokci, zmywacz
e) butelka z octem, grzybki marynowane, ogórki

konserwowe

Zadanie 4
Podaj wzory chemiczne związków występujących w chemografach. Uzupełnij równania reakcji i uzgodnij je.

C2H5OH  +  O2   → 1    X  + H2O
        +
CH3COOH  +  Ca(OH)2  → 3   Z  +  H2O

Y
+
H2O



KARTA PRACY UCZNIA
Temat: „Pochodne węglowodorów”

Zadanie 1
Napisz równanie reakcji powstawania mydła o nazwie chemicznej palmitynian potasu.

Zadanie 2
Pewien kwas karboksylowy i pewien ester mają taki sam wzór sumaryczny: C2H4O2. Podaj ich wzory strukturalne i nazwy.

Zadanie 3
Jaką objętość wody należy dodać do 200g 10% octu, aby otrzymać roztwór 4%?

Zadanie 4
Odszyfruj na podstawie podanych informacji wzór i nazwę substancji:

1) Budowa mojej cząsteczki: łańcuch węglowodorowy i grupa –OH. Moja masa cząsteczkowa wynosi 60u.
2) Budowa mojej cząsteczki: 3 atomy C, 3 atomy O i 8 atomów H. W nazwie mam końcówkę –ol.
3) W mojej cząsteczce 2 rodniki dzieli grupa –COO–. Obecność jednego z nich zapewnia mi nazwę octan, masa

drugiego wynosi 29u.
4) 18 atomów C w cząsteczce nie zapewniło mi stałego stanu skupienia. Oprócz węgla mam w swoim składzie 34

atomy H i 2 atomy O.

Zadanie 5
Ułóż logogryf, którego hasłem będą DETERGENTY. Skorzystaj z następujących pojęć, podając ich określenia: mydło, ocet,
metanol, mrówczan metylu, kwas mrówkowy, glicerol, tłuszcz, propanol, etanol, estry.


