
Zespół Szkół Katolickich- pracownia chemiczna                   Sylwia Piela 

 

Karta pracy z CHEMII nr 4  

klasa 8 SP 

Miesiąc – grudzień/styczeń/luty 

Dział: Węglowodory 

 
Lp. Tematyka Wiedza i umiejętności Źródło 

1. Naturalne źródła 
węglowodorów  

1. Występowanie węgla w przyrodzie w postaci: 
a) pierwiastkowej, 
b) związków chemicznych, 
c) mieszanin. 

2. Rodzaje związków organicznych 
3. Węglowodory – związki węgla i wodoru 
4. Szereg homologiczny.  
5. Ropa naftowa, węgle kopalne I gaz ziemny . 
6. Destylacja ropy naftowej 

 

Podręcznik str.98-102 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

2. Szereg homolgoczny 
alkanów  

1. Alkany – homologi metanu: 

 nazwy, wzory; 

 szereg homologiczny alkanów 

 wzór ogólny alkanów 

 zmiany właściwości na tle szeregu homologicznego. 
2. Znaczenie reakcji spalania węglowodorów. 
 

Podręcznik str.103-107 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

3. Metan i etan 1. Metan – najprostszy węglowodór: 
a) występowanie, 
b) właściwości. 
c) reakcje spalania 

2. Etan 
a) występowanie, 
b) właściwości. 
c) reakcje spalania 

3. Porównanie własciwości alkanów. 
4. Benzyna. 

 

Podręcznik str.108-118 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

4. Etylen – najprostszy 
alken 

1. Szereg homologiczny alkenów 
2. Eten (etylen) – przedstawiciel alkenów. 
3. Sposoby otrzymywania etenu. 
4. Właściwości etenu reakcje: 

a) spalania, 
b) addycji, 
c) polimeryzacji. 

5. Zastosowanie etylenu i polietylenu. 
6. Homologi etenu i ich właściwości.  
7. Znaczenie występujących w przyrodzie węglowodorów 

zawierających wiązania podwójne. 
 

Podręcznik str.119-125 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

5. Acetylen – najprostszy 
alkin 

1. Szereg homologiczny alkinów. 
2. Nazewnictwo alkinów, wzór ogólny alkinów 
3. Etyn (acetylen) – przedstawiciel alkinów. 
4. Właściwości i zastosowanie etynu. 
5. Reakcje acetylenu: addycji, spalania i polimeryzacji. 
6. Porównanie właściwości węglwodorów. 

Podręcznik str.126-133 
 
Zad. Domowe: 
odpowiadające tematowi 
zadania w zeszycie 
ćwiczeń 

 

W trakcie realizowania karty pracy wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zeszytu ćwiczeń zgodnie z kartą pracy. Na zakończenie karty pracy przewidziany jest 

sprawdzian pisemny. 


