
Biologia 5 

Na początek odpowiedzi i punkty do zadania, które było:  krzyżówka u wszystkich na medal – 11 pkt.  

natomiast  z części B wygląda to następująco: 

Odp. do pyt.  1. Jądra komórkowego (1p) i jest to królestwo bezjądrowych (1p) 

 2. Kefir bakterie, a sery grzyby pleśniowe (2p)                3. Drożdże lub pleśniak(1-2p.)                      

 4. Pieczarka lub każdy inny grzyb (1p.)                              5.  grzyby są cudzożywne (1p.)                     

 6. Grzyby mają ścianę komórkową (1) z chityny(1)  

7. Grzyby lubią ciepło, wilgoć i cień (3), raczej ląd(1), substancje pokarmowe w podłożu (1)     

8. Porost składa się z grzyba i glona (2)               9. Porosty są samożywne (1) – glon zapewnia samożywność i tego 

czasami nie wiedzieliście                            10. Protisty są najczęściej wodne(1) 

11. pantofelek jest drapieżnikiem (1), trawi pokarm w wodniczce pokarmowej (1) 

12.  euglena może być samożywna lub cudzożywna (2)         13. Toksoplazma, malaria ..(1) 

14. mlekowa bakterie, a alkoholowa grzyby (2p)            15. Grzybom – pędzlakowi (1-2p) 

16. porosty krzaczkowate (1p)             

17. Bakterie z człowiekiem lub/i  roślinami motylkowymi (2p),  a grzyby z drzewami lub/i glonami (1-2p) 

Jak widzicie maksymalnie można było zdobyć do  ok. 44 pkt. ale punkty dostawaliście za inne dodatkowe odpowiedzi, 

których czasami nie przewidziałam, np. Aleksander Fleming.  

Tak więc  39 i więcej pkt. to celujący,     37, 38 to +bdb,      28 do 36 to bdb,    20 do 27 to db. 

Kolejna lekcja dla was to Tkanki roślinne – nowy temat należy rozumieć następująco – roślina zbudowana jest  

z bardzo wielu komórek. Aby lepiej funkcjonować komórki podzieliły się  funkcjami, jedna grupa robi tylko 

fotosyntezę, następna magazynuje to co wyprodukowano, a jeszcze kolejne zajmuje się dostawami wody z korzenia 

dla tych co robią fotosyntezę, są takie które jak szkielet usztywniają, żeby się nie złamała jak wieje wiatr, itp.   

Taka grupa komórek to tkanka i tkankami, właśnie się zajmiecie. 

Waszym  zadanie będzie dopisać , która grupa co robi. 

Temat :   Tkanki roślinne     

Tkanka – zespół komórek podobnych do siebie, wykonujących określone zadanie. 

 

tkanka twórcza 
umożliwia wzrost rośliny na długość i na grubość 
(drzewa), jest w stożkach wzrostu. 

tkanka  
okrywająca 

skórka 

delikatna, pokryta woskiem, aby przepuszczać światło,  
ale chronić, nie wpuszczać drobnoustrojów chorobowych  
i kurzu 
wyposażona w  aparaty szparkowe do oddychania  
i włośniki do pobierania wody 

korek  

tkanka 
miękiszowa 

zielona  

magazynująca 
magazynuje nadmiar produktów fotosyntezy, w bulwach 
ziemniaka, korzeniu marchewki, pietruszki 

tkanki  
przewodzące 

drewno  

łyko 
transportuje produkty fotosyntezy z liści do korzeni (bo 
one sobie jedzenia nie produkują) , kwiatów, owoców  

tkanki    wzmacniające 
Usztywniają ciało rośliny, aby się nie łamało przy silnym 
wietrze, nasiona, aby nie zostały zmiażdżone 

 

Waszym zadaniem będzie przepisać  temat, przerysować tabelkę do zeszytu, uzupełnić ją (wpisać funkcję 

pozostałych, bo część macie gotową) oraz rozwiązać niektóre ćwiczenia - str. 63, 64 i 65.    



Jak już wszystko zrobicie, proszę zdjęcie uzupełnionej tabeli i zrobionych ćwiczeń przesłać na e-maila 

Czekam na zadania do końca kwietnia.       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

 

Biologia  6 

Na początek zasady punktowania Waszego zadania. 

1. Definicję stało- i zmiennocieplności piszecie, ale jak to rozumiecie to już rzadko więc nie wiem czy na pewno 

dobrze rozumiecie te słowa, za mało było napisane żeby to wywnioskować – do 5 pkt.  

2. Cechy ryb potrzebne do życia w wodzie wymieniacie, ale nie piszecie co która daje, np. śluz zmniejsza opór 

wody tak jak kształt ciała i  łuski odpowiednio ułożone. Skrzela SA narządem do wymiany gazowej tylko w 

wodzie, płetwy były dobrze opisane, brakowało rozmnażania   

w wodzie – za cechy z uzasadnieniem do 10 pkt. 

3. Wyjaśnij pojęcia : za każde pojęcie 2pkt. za ławicę 1pkt. = 9pkt. 

Razem 24 pkt. za 23, 24 pkt . to + bdb,     17 do 22 to bdb  i  12 do 16 to db 

 Następny temat do zrealizowania na 2 tygodnie to płazy, zwierzęta dwu środowisk – wody i lądu. Dlatego waszą 

notatkę musze trochę ukierunkować – ważne, abyście w niej uwzględnili cechy płazów przydatne do spokojnego 

funkcjonowania w wodzie oraz te do życia na lądzie.  Proszę uzupełnić i  przepisać notatkę, jeśli chcecie ją 

rozbudować, oczywiście proszę bardzo. 

Temat:  Płazy 

1. Środowisko życia – woda i ląd 

2. Zwierzęta zmiennocieplne i zapadające w stan odrętwienia zimowego (hibernację). 

3. Cechy budowy : 

przydatne do w wodzie przydatne na lądzie 

 Śluz zmniejsz opór wody, jak u ryb 
  

 Śluz chroni przed wyschnięciem 
  

 

4. Odżywianie –  

5. Rozmnażanie –  

6. Przedstawiciele: 

a)płazy ogoniaste –  

b) płazy bezogonowe –  

c) płazy beznogie – w Europie nie występują, są w lasach tropikalnych Afryki, Azji i Ameryki Pd. 

W ćwiczeniach zrobicie str. 78 i 79  oraz 82 i 83 

W ramach zadania do zaliczenia proszę odpowiedzieć na pytania i przesłać na mojego e-maila. 

1. Zjawisko hibernacji jest wam znane pod pojęciem snu zimowego, np. niedźwiedzia. Proszę poszukać więcej 

informacji (w Internecie) o hibernacji płazów. Napisać  3-4 zdania co z tego zrozumieliście.  

2. Uzupełniona tabelka z pkt. 3  

3. Wymień cechy kijanki, różniące ją od żaby -  

4. Uzupełnij, jak nazywa się: 

a) Jaja żaby/płazów –  

b) Jak nazywa się larwa płazów –  

c) Gdzie płazy składają  jaja,  do wody stojącej  czy płynącej –  

d) Gdzie lepiej hibernować przez zimę w wodzie stojącej czy płynącej –  

e) Czym oddycha larwa żaby -  

 

Czekam na zadania do końca kwietnia.       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

 



Biologia 7 

Skóra – poszła nieźle, większość pytań była dla Was prosta, ale 1. najgłębsza warstwa skóry to tkanka tłuszczowa 

(podskórna), 4. brak naczyń to brak odżywiania  naskórka i brak krwawienia po uszkodzeniu, 6. chłodzenie to pocenie 

się, ale jeszcze rozszerzone nacz. krwionośne tracą ciepło  

i ostatnie,  tkanka tłuszczowa izoluje od gorąca. 

Kolejne zadanie będzie z kolejnego działu. Na najbliższe 2 tygodnie (prawie do końca kwietnia) przerobicie sobie 

układ wydalniczy str. 153 do 160 w podręczniku 

Temat lekcji:  Budowa i funkcje nerek.    W notatce ma być 

1. Narządy układu wydalniczego : parzyste nerki i moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa 

2. Budowa nerki: kora i rdzeń, nefron (kłębuszek, torebka i kanalik kręty), miedniczka nerkowa 

3. Filtracja krwi w nerkach : (w tym punkcie przemyślicie schemat na str. 156 i właściwą  rolę nerek – organizm 

musi być systematycznie oczyszczany z toksyn, leków, które zjadamy nadmiaru wody i witamin. Nefron 

bierze krople krwi i stara się odsączyć z niej wszystko co niepotrzebne i robi to w dwóch  etapach – najpierw 

jest wstępne  (pierwotne), a potem dodatkowe sprawdzanie, czy nie uciekło coś cennego (ostateczne). 

Można schemat przerysować i trzeba wykreślić błędy w poniższych, aby notatka była poprawnie napisana.) 

a) z krwi do moczu pierwotnego dostają się -  erytrocyty, sole mineralne, woda, mocznik, glukoza(wykreśl 

błędy i porwaną wersje wpisz do zeszytu- jako notatkę) 

b) składniki odzyskiwane  z moczu pierwotnego(bo cenne i potrzebne) to …….. 

c) co w moczu (ostatecznym)pozostaje i jest wydalane (co z moczem wydalamy) -  

4. Badanie ogólne moczu. ( poszukaj na str.160 w podręcz,  w tym  badaniu moczu) i wypisz czego w moczu 

ostatecznym zdrowego człowieka  nie może  być ?–   

5. Urolog lub nefrolog zaleca, aby dbać o nerki, (bo jak się popsują to resztę życia spędzisz na dializach) 

poprzez:                 str. 157 

6. Dializa to ratunek dla tych, którym nerki się popsuły. Dializa polega na ….. 

 

Proszę zrobioną / uzupełnioną  notatkę w zeszycie sfotografować  i przesłać na e-maila.  

Czekam na zadanie do końca kwietnia.       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

   

Chemia klasa 7 

 Skład powietrza był  działem prostym i raczej teoretycznym, łatwo mogliście  go sami przerobić. Błędy w tabelce to 

„wodór jest palny i wybuchowy, a tlen podtrzymuje palenie, pozostałe gazy są niepalne”   Z tego działu zostają 

doświadczenia otrzymywania tego wodoru i „strzelania” z niego. 

Ale nauka, nadal trwa w domowej formie, więc przerobicie sobie następną część materiału z dużą ilością równań 

reakcji, żeby je doskonalić i ćwiczyć.  

Temat: Wodorotlenki .     propozycja notatki do zeszytu ( to w nawiasach to moje podpowiedzi  

 i komentarze,  tego do zeszytu nie przepisujecie)  temat jest w podręczniku od str. 209 do 221 

Do tej pory poznaliście tlenki metali i niemetali, zasady nazewnictwa tlenków i reakcje otrzymywania. Wodorotlenki to 

kolejna grupa związków do przerobienia na teraz (będą jeszcze kwasy i sole)  

1. Ogólny wzór wodorotlenków 

                              Str. 209 przerysować 

Np.     KOH     to wzór wodorotlenku potasu (przypominam o czytaniu od końca) 

            NaOH        wodorotlenek sodu 

       Li OH  wodorotlenek litu 

       Mg (OH)2   wodorotlenek  magnezu  (magnez je II-wartościowy, stąd ta 2 przy OH,  poprzednie- K, Na, Li były I- 

wartościowe i grupa OH też jest I-wartościowa więc wzory są bez nawiasów) 

      Fe(OH)2  wodorotlenek  żelaza II  ( bo Fe jest II-wartościowe) 

      Fe (OH)3  wodorotlenek żelaza III  ( bo żelazo jest III-wartościowe) 

      Cr(OH)3 wodorotlenek  chromu III    itd. 



(jak widzicie schemat tworzenia wzoru jest bardzo prosty, wybrać metal, sprawdzić jego wartościowość i napisać wzór, 

jeśli metal ma różne wartościowości to podać który, jak w tlenkach) 

 

2. Reakcje otrzymywania wodorotlenków:    (są 3 sposoby na otrzymywanie wodorotlenków,  

ale Wy na początek poćwiczycie 2 i z tego będzie zadanie) 

a) metal  + woda                 wodorotlenek  + wodór 

Przykłady     2 K  + 2H2O                2 KOH    +   H2     

                      Mg   +  2 H2O               Mg(OH)2     + H2 

                     2 Cr   +    6 H2O                2 Cr(OH)3   + 3 H2 

(Jak widać na przykładach – wybieram metal + woda powstaje odpowiedni wodorotlenek + wodór i jak w 

każdej reakcji trzeba uzgodnić współczynniki i gotowe) 

b) tlenek metalu     +  woda                wodorotlenek 

Przykład         Li2O    +    H2O              2 LiOH   

                        FeO     +    H2O              Fe(OH)2 

                        Fe2O3    + 3 H2O              2 Fe(OH)3 

(Tym razem do reakcji potrzebuje tlenku metalu, wybieram tlenek metalu o takiej samej wartościowości jak  w 

wodorotlenku, aby otrzymać Fe(OH)2  stosuje FeO, ale dla Fe(OH)3 potrzebuje użyć Fe2O3 – wartościowość Fe w 

tlenku i wodorotlenku jest taka sama, na koniec uzgodnić współczynniki i reakcja jest gotowa) 

3. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu, wapnia  (wypisać z książki) 

Zadanie – zrobione przesłać na e-maila do końca kwietnia(zdjęcie (wyraźne) lub w  Wordzie) 

Otrzymaj   poznanymi sposobami (2 sposobami) następujące wodorotlenki  ( nie zapomnij o współczynnikach w 

reakcjach, to ważne, aby były uzupełnione) 

1. Wodorotlenek sodu 

2. Wodorotlenek baru 

3. Wodorotlenek wapnia 

4. Wodorotlenek glinu                        Powodzenia 

 

Czekam na zadanie do końca kwietnia.       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

Biologia 8 

Kolejne, 2 lekcje  na najbliższe 2 tygodnie.   Przerobiliście drapieżnictwo, roślinożerność, pasożytnictwo  

i konkurencję.  Obecnie jedna lekcja to uporządkowanie notatek w  zeszycie, a druga to nowe zagadnienia.   

Poniżej macie schemat/propozycję notatki do zeszytu (możecie ją skrócić o fragmenty  w nawiasach i te napisane  

mniejsza czcionką).        Notatki  do sprawdzenia w szkole. 

Temat:  Oddziaływania antagonistyczne. 

1. Roślinożerność : 

a) pokarm roślinny jest łatwo dostępny i jest go dużo, ale jest mało pożywny (chodzi  m. in.  

o brak aminokwasów, jak w wegetarianizmie, mało tłuszczów, roślinożercy muszą więc jeść go dużo, aby sobie zminimalizować 

te braki), a dodatkowo zawiera niestawialną celulozę   

b) cechy roślinożerców : odpowiednie zęby, wargi , język, tarki na języku,  aparaty gębowe, długi przewód 

pokarmowy wypełniony  bakteriami i pierwotniakami (to one trawią celulozę),  4-komorowe żołądki, smak  

i węch (do rozróżniania smacznych od trujących) 

c) zjadane rośliny mogą się bronić przed unicestwieniem, choć  ograniczanie ich wzrostu jest często 

korzystne 

2. Drapieżnictwo: 

a) drapieżnik i jego ofiara (cechy drapieżnika do skutecznego polowania i ofiary do obrony do przemyślenia indywidualnie, 

można wypisać w notatce) 

b) drapieżnik ma kilka ofiar, a ofiara kilku drapieżników 



c) brak ofiar to wyginięcie drapieżnika z braku pożywienia, brak drapieżnika to wzrost liczebności ofiar 

(wyjadają trawę, aż jej braknie) i wyginięcie ofiary z powodu wyczerpania pożywienia (ofiary nie będą sobie 

ograniczać jedzenia w ramach zdrowego rozsądku, bo nam braknie, ani swojej rozrodczości) 

d) jeśli przybywa drapieżników to ubywa ofiar, a jak ubywa drapież. to ofiar przybywa  

e) jeśli przybywa ofiar to przybywa drapież. a jak ofiar ubywa to drapieżników też 

f) szybsza jest populacja ofiary (na to mało kto z was wpadł), dlatego drapieżnik może wyłapywać stare, chore  

i słabe (młodego, silnego trudno  drap. upolować), dzięki temu nigdy nie zje wszystkich ofiar, a dodatkowo 

eliminuje słabszych z populacji ofiary (zostają najsilniejsi)    i zmniejsza jej liczebność ofiary (przez co zawsze 

starczy jedzenia dla reszty – jest korzyść ofiary z drapieżnictwa). Gdyby drap był szybszy szybko zjadłby wszystkie ofiary i sam 

wyginął, a tak może upolować tylko chore, słabe, a jeśli nawet tych nie upoluje, bo jest za słaby to sam zginie. 

g) zarówno ofiara, jak i drapieżnik mają korzyści (przeżywają osobniki silne, zdrowe i takie maja potomstwo,  

z pokolenia na pokolenie są coraz silniejsi – lepiej polują lub uciekają obie populacje mają redukowaną liczebność, 

więc jest ich mniej, ale jedzenia starczy dla każdego) 

3. Konkurencja: 

a)  dotyczy tylko tych zasobów, których jest za mało, 

b) skutkiem  konkurencji jest  eliminacja słabych, gorzej przystosowanych (przeżywają najlepiej przystosowani, 

maja potomstwo i jemu przekazują geny tego lepszego przystosowania, przeżywalności w danych warunkach),  

c) aby nie tracić zbyt dużo energii i czasu na konkurencje zwierzęta praktykują terytorializm, hierarchie  

w stadach (jem gorzej, jako ostatni w stadzie , ale sam nic bym nie upolował) 

4. Pasożytnictwo: 

a)  pasożyt  i jego żywiciel (lub kilku żywicieli) 

b) pasożyty zewnętrzne (najczęściej pija krew, czasami zjadają naskórki) – pijawka, kleszcz, komar, wesz, pchła,  

świerzb (mieliście problem z odszukaniem tych, które piją krew)   

c) pasożyty wewnętrzne – tasiemiec, włosień, glista, owsik (nie piją krwi, tylko podkradają nam strawiony 

pokarm, należy znać kilka cech pasożytów do skutecznego pasożytowania na żywicielu) 

d) żywiciela się nie zabija, bo kto będzie karmił pasożyta, ale niechcący można go tak osłabić, ze nie przeżyje 

Natomiast druga lekcja to oddziaływania nieantagonistyczne, str. 111 do 115 w podręczniku. 

Przerobicie  temat  i zrobicie notatkę w zeszycie, np. taką :   

 Temat: Oddziaływania nieantagonistyczne 

1. Mutualizm – (napisać na czym polega i podać przykłady) 

2. Protokooperacja – (napisać na czym polega i podać przykłady) 

3. Komensalizm -  (napisać na czym polega i podać przykład) 

 

Po przerobieniu tematu  proszę   odpowiedzi na poniższe pytania i odesłać  na mojego e-maila 

1. Mutualizm obligatoryjny  to inaczej symbioza, a mutualizm fakultatywny  to  inaczej  …………………………………. 

(obligatoryjne to  obowiązkowe, fakultatywne to  dodatkowe, nieobowiązkowe ) 

2. Jak nazywa się oddziaływanie w który korzyści są obustronne i nie ma możliwości przeżycia bez partnera - 

………………………………………….. 

3. Jak nazywa się oddziaływanie w który korzyści są obustronne , ale rozstanie nie jest śmiertelne - 

……………………………………………………….. 

4. Które z powyższych  oddziaływań jest stałe w czasie, a które może być od czasu do czasu (okresowo) -  stały 

jest  …………………………………………,   a okresowe może być  oddziaływanie nazywane    ………………………………….. 

5. Jak nazywa się oddziaływanie w który korzyści są jednostronne, a  dla drugiej strony jest to obojętne  - 

………………………………………….. 

6. Zależność między roślinami motylkowymi  (groch, fasola, koniczyna) a bakteriami brodawkowymi 

(azotowymi) jest przykładem  ………………………………………. (którego oddziaływania) 

Tu poszukacie i napiszecie na czym polega układ między nimi – kto ma jakie korzyści  oraz poszukacie, dlaczego rośliny 

motylkowe służą rolnictwie za „nawóz zielony”.  W książce jest za mało, aby odpowiedzieć na max liczbę punktów, 

proponuję Internet. 

7. Uzupełnij tabelkę, proszę  wpisać mutualizm, komensalizm lub protokooperacja 



 Między kim a kim jest zależność Nazwa oddziaływania 

1 grzyb (koźlarz, borowik)  i  drzewo (brzoza, buki)  

2 bąkojady i bawoły  

3 rekin i podnawka  

4 krab pustelnik i ukwiał  

5 grzyb i glon w porostach  

 

Proponuję skopiować  pytania do e-maila lub worda, dopisać odpowiedzi i przesłać.  Czekam na zadania do końca 

kwietnia  .       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

EDB  8 

Proszę przerobić  Temat:  Zadławienia , zawał serca i udar mózgu  -  zrobić notatkę  w zeszycie wg. uznania, jak 

poprzednio.   Tym razem, jednak  będzie zadanie – odpowiedzi  TAK i NIE  są nie do przyjęcia. 

Po przerobieniu  tych tematów napiszecie odpowiedzi  do poniższych  pytań i prześlijcie na mojego e-maila      

1. Poszkodowany zgłasza Ci silny ból w klatce piersiowej, wzywasz pomoc na 112 i co dalej? 
(cały czas jest przytomny, podaj pozycję ,twoje zachowanie) 

1. Kolega się przy Tobie zadławił cukierkiem, nie może odkaszleć, czy wolno Ci uderzyć go kilka razy miedzy 

łopatkami?   Nadal jest przytomny. 

2. Jeśli zadławiony kolega straci przytomność możesz mu dać pić? 

3. Twój młodszy brat mocno się skaleczył – szybko przemywasz ranę spirytusem, żeby nie wdało się zakażenie i 

zakładasz jałowy opatrunek – czy tak masz zrobić? 

4. Jesteś ratownikiem GOPR, znaleźliście wychłodzonego turystę, Twój kolega, też ratownik polecił turyście 

pobiegać to się rozgrzeje, dobrze zrobił? 

5. Teraz kolej na dziadka – zaczyna mówić niewyraźnie, bełkotliwie, wypadł mu długopis z ręki, próbuje go 

uchwycić, ale nie daje rady, bo mu wypada, uśmiecha się do Ciebie, ale jakoś tak krzywi usta – co mu jest, co 

się mogło stać i jak masz zareagować? 

6. Siadasz na motor z kolegą, ale nogą dotykasz rury wydechowej, gorącej, oparzyłeś się – mocno. Co zrobić, 

aby zminimalizować skutki tego oparzenia? 

 

Proponuję skopiować  pytania do e-maila lub worda, dopisać odpowiedzi i przesłać.  

 Czekam na zadania do końca kwietnia  .       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

Chemia klasa 8 

Na początek podsumowanie  zadań – tabela była dobrze uzupełniona, nikt nie wpisał metenu ani metynu  w szereg 

homologiczny, bo nie ma takich (nie ma gdzie wstawić wiązania podwójnego, ani potrójnego miedzy at. C, więc 

szereg zaczyna się od etenu i etynu), przypominam , że ta tabela ma być zeszycie razem z charakterystyką  metanu, 

etanu, etylenu  i acetylenu. Natomiast reakcje spalania – różnie, brakowało jednej reakcji. 

 

Kolejne lekcje z chemii będą z węglowodorów, ale będzie również coś nowego. 

Temat : Reakcje charakterystyczne alkanów, alkenów i alkinów 

1. Reakcje spalania -  węglowodory się palą, ulegają reakcjom spalania (np. gaz w kuchence), 

 w zależności od ilości tlenu dostępnego w czasie spalania mogą się spalać do: 

 CO2  i H2O       nazywa się  to wtedy    spalaniem całkowitym 

 CO    i  H2O                  -II-                   spalaniem  niecałkowitym 

 C  i   H2O                      -II-                   spalaniem  niecałkowitym 

 



Dla przykładu: 

Spalanie całkowite heptanu             C7H16  +  11 O2                     7 CO2   +   8 H2O 

Spalanie niecałkowite heptanu       2 C7H16  +  15 O2                     14CO  +   16H2O  tego brakowało u was 

 Spalanie  niecałkowite heptanu     C7H16  +  4 O2                     7 C   +   8 H2O 

Jeśli porównać ilość tlenu potrzebną do  kolejnych reakcji to widać, że coraz mniej, do całkowitego spalenia potrzeba 

11 czast.O2 /1 cząst. C7H16 ,  jeśli będzie mniej – 7,5 cząst. O2 / 1 cząst. C7H16  to  spali się do trującego czadu CO,  a 

jeśli jeszcze mniej – 4 czast. O2 / 1 cząst. C7H16  to powstanie sadza C.  

Kolejny przykład spalania: 

  Spalanie całkowite heptenu            2 C7H14  +  21 O2                     14 CO2   +   14 H2O 

Spalanie niecałkowite heptenu        C7H14  +  7 O2                     7 CO  +   7 H2O  tego brakowało u was 

 Spalanie  niecałkowite heptenu    2  C7H14  +  7 O2                     14 C   +   14 H2O 

Tak więc, w tych reakcjach należy poprawnie napisać wzór węglowodoru jaki dostaniecie, resztę reagentów  

przepisać i wyliczyć współczynniki (doliczyć się, czego ile ma być) 

 

2. Reakcje podstawiania - zastępowania  wodoru  chlorem, bromem, jodem lub fluorem (Cl2, Br2,  I2, F2 ) 

w alkanach 

przykład      CH3 – CH2 – CH2 – CH3    + Br2                               CH3 – CH2 – CHBr – CH3    + HBr               

                       butan                                                                               bromobutan 

                                CH3 – CH2 – CH2 – CH3    + Br2                                       CHBr2 – CH2 – CH2 – CH3    + H2                                          

                                                   butan                                                                     dibromobutan                             di=2 

                               CH3 – CH2 – CH2 – CH3      + 2 Br2                                     CH2Br – CHBr – CBr2 – CH3   +2H2    tetra=4 

                                            butan                                                                           trtrabromobutan                          tri=3 

                                CH3 – CH2 – CH2 – CH3     +2 Br2                              CH3 – CHBr – CH2 – CHBr2      + HBr + H2  

                                                         butan                                                             tribromobutan 

 

                     Proszę  zauważyć ile jest kombinacji z butanu z tym bromem, jak różnie można ją napisać. 

3. Reakcje  przyłączania  wodoru,  chloru, bromu, jodu lub fluoru ( H2, Cl2, Br2,  I2, F2 ) do alkenów i alkinów 

                      Przykład       CH3 – CH = CH – CH3    + H2                CH3 – CH2 – CH2 – CH3                                           

                                                   buten                                                                     butan 

                                    Jeśli alken albo alkin przyłączy wodór to się nasyci i przejdzie w alkan 

np.      pentyn  + H2   daję   penten,  jeśli ten penten przyłączy kolejne  H2  to powstanie pentan 

 

                                       CH3 – CH = CH – CH3    + Cl2               CH3 – CHCl – CHCl – CH3                                             

                                                   buten                                                    dichlorobutan 

                         natomiast jeśli przyłączy Br lub Cl to tylko w miejsce brakujących mu wodorów.  

   Jeśli węglowodór nienasycony – propen, butyn…  wprowadzimy do wody bromowej lub mangananiu  VII potasu to 

się odbarwia, zmienią barwę, bo węglowodór przyłączy brom i w wodzie go już nie będzie, więc woda się odbarwi.  

W przypadku alkanu woda się nie odbarwi, bo związki nasycone nie przyłączą bromu.  

  Jest to reakcja pozwalająca odróżnić związek nasycony od nienasyconego. 

4. Reakcja  polimeryzacji  alkenów i alkinów w wyniku której otrzymuje się polimery, czyli wszędobylskie, 

niezastąpione tworzywa sztuczne,  styropian.   Str.  122 w podręczniku do przeanalizowania. 

 

W ramach powtórki z węglowodorów przysyłacie  na e-maila odpowiedzi do pytań: 

1. Kogo dotyczą poniższe opisy – metanu, etanu, etylenu, czy acetylenu? 

a)  Temperatura jego płomienia jest bardzo wysoka, dlatego służy do spawania i cięcia metali. 

b) Stanowi  90%  gazu spalanego w kuchence gazowej w kuchni. 

c) Wydziela się przy dojrzewaniu owoców i przyspiesz dojrzewanie owoców. 

d) Jako jedyny ma charakterystyczny zapach. 

e) Służy do produkcji opakowań na detergenty, folii, reklamówek. 



2. Nazwij węglowodory o podanych wzorach sumarycznych: 

a) C5H8                     b)   C6H12           c)  C3H8            d)  C2H2 

3. W podanych reakcjach  spalania są błędy, popraw je, napisz je tak jak ma  być. 

a) C8H16   +  6O2                     8CO   +  8H2O 

b) C5H8   +   6O2               5CO2   +  3 H2O 

4. Jak nazywają  się związki o podanych wzorach. 

                      CH3 – CHCl – CHCl – CH2 – CH3 

                               CH2F – CH=CH – CH3 

 

Czekam na zadanie do końca kwietnia.       E-mail –    jolantajanuszek170@gmail.com 

 

Nowy temat wprowadzi Was w pochodne węglowodorów.  Będą tu alkohole, a później kwasy karboksylowe. 

Temat:  Alkohole – wzory i nazewnictwo.      Opracować  temat (czyli zrobić notatkę) wg wzoru. 

1. Co to są alkohole, jak są zbudowane. 

2. Co to jest alkil, a co grupa funkcyjna. 

3. Jak tworzy się nazwy alkoholi 

4. Szereg homologiczny alkoholi (wzór sumaryczny i nazwa tych 5 z książki) 

 

 


