
Temat: Szereg homologiczny alkenów. Eten 

Zadanie 1.  

Czytamy w podręczniku rozdział „Szereg homologiczny alkenów. Eten”. str.  119-124 

Zadanie 2.  Zapisujemy notatkę wg punktów: 

1) Alkeny ( tutaj opis budowy- różnią się od alkanów tym , że posiadają w cząsteczce 

jedno wiązanie podwójne między atomami węgla , wzór ogólny alkenów, informacja o 

tworzeniu nazw- alken  → eten, propen, buten itp.) W punkcie pierwszym rysujemy 

również tabelkę, podobną do tej z lekcji o alkanach, ale krótszą- tylko 4 wybrane 

alkeny i ich nazwy, wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe. 

Pamiętamy, że w szeregu homologicznym alkenów pierwszym homologiem jest eten, 

nie ma odpowiednika metanu, ponieważ metan zawiera tylko jeden atom węgla. 

2) Spalanie alkenów (proszę podać wszystkie 3 warianty spalania na przykładzie etenu, 

pamiętając , że analogicznie spalają się wszystkie alkeny) 

3) Reakcja przyłączania ( Podać przykładową reakcję) – alkeny chętnie ulegają reakcjom 

przyłączania , ponieważ mają wiązania podwójne- jedno z wiązań rozrywa się, 

powstaje wolne miejsce na przyłączenie atomów, a drugie wiązanie pozostaje na 

swoim miejscu- z alkenów powstają alkany 

4)  Reakcja polimeryzacji (obszerny opis jest na stronach 122- 123) 

5) Właściwości i zastosowania etenu 

Zadanie 3.  Zadanie domowe- str. 125/ zad. 6 

Zdjęć notatek i zadań domowych nie wysyłacie do mnie. Wszystko sprawdzę i ocenię po 

powrocie do szkoły. Ufam, że pracujecie systematycznie i podchodzicie do sprawy 

odpowiedzialnie. 

Zadanie 4. DLA CHĘTNYCH (na ocenę) 

Zadanie polega na wykonaniu prezentacji pt. „ Alternatywne sposoby pozyskiwania energii” 

Węgle kopalne, gaz ziemny i ropa naftowa to paliwa kopalne, których złoża powstają wolniej 

niż są zużywane. Ich zasoby kiedyś mogą się skończyć- dlatego nazywane są źródłami 

wyczerpywalnymi lub nieodnawialnymi. Ludzie znaleźli inne źródła energii, których zasoby 

są niewyczerpywalne. Do produkcji energii można wykorzystać siłę wiatru, wodę, słońce,  

ciepło wnętrza Ziemi, biopaliwa i inne. Niektóre z nich są już bardzo popularne, inne wciąż 

nie są popularne lub nawet wywołują kontrowersje ( np. elektrownie atomowe). Dlaczego?  

W prezentacji proszę zamieścić charakterystykę sposobów pozyskiwania energii oraz wady      

i zalety ich stosowania. 

 
Prezentacja powinna zawierać 15-20 slajdów. Ważne, aby była czytelna w odbiorze, czyli mało! tekstu, a dużo 

zdjęć, wykresów, grafik itp. 

Prezentację proszę przesyłać do środy 8 kwietnia włącznie na adres a.wawryn@wp.pl , w tytule wiadomości 

proszę podać imię, nazwisko i klasę.  

 Pozdrawiam 

Agnieszka Wawryn 
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