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Grupa C 
 

Węgiel i jego związki  

z wodorem 

 
1. Wpisz znak X przy nazwach naturalnych źródeł węglowodorów. 1 p. 

gaz świetlny   ropa naftowa   węgiel kamienny 

gaz rafineryjny  gaz ziemny   benzyna 

 

2. Podkreśl wzory sumaryczne alkanów. 1 p. 

A. C2H2  C. C2H6  E. C4H10  G. CH4  

B. C2H4  D. C4H6  F. C3H4  

 

3. Uporządkuj węglowodory według zwiększającej się liczby atomów węgla w cząsteczce. Wpisz cyfry 1–4 w odpowiednie 

kratki. 1 p. 

oktan   pentan   nonan   heksan 

4. Podkreśl nazwę alkenu o 10 atomach wodoru w cząsteczce. 1 p. 

A. dekan  B. penten  C. deken  D. pentan 

 

5. Spośród podanych wzorów (A–F) wybierz wzór strukturalny i półstrukturalny butanu, a następnie uzupełnij tabelę. 1 p. 

A. CH3 – CH2 – CH3  C. CH3 – CH2 – CH2  – CH2 – CH3  E. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

B.     D.      F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podkreśl uzupełnienia wybrane spośród A–H, tak aby wyrażenia zawierały prawdziwe informacje. 1 p. 

Propen to związek chemiczny o wzorze sumarycznym A / B. 

Należy do węglowodorów nienasyconych, ponieważ w jego cząsteczce między atomami węgla występuje wiązanie C / D. 

Podobnie jak eten E / F wody bromowej. 

 

A. C3H4   C. wielokrotne   E. powoduje odbarwienie 

B. C3H6   D. pojedyncze   F. nie odbarwia 

 

7. Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne węglowodorów nasyconych. 1 p. 

 

A. C2H6, CH4  B. C2H6, C2H4  C. C2H2, CH4  D. CH4, C2H4  

8. Zaznacz stosunek masowy węgla do wodoru w etanie (mC = 12 u i mH = 1 u). 1 p. 

A. 3 : 1  B. 4 : 1  C. 1 : 3  D. 1 : 4  

9. Wskaż produkty reakcji spalania całkowitego etanu. 1 p. 

A. CO, H2O  B. CO2, H2  C. CO, H2  D. CO2, H2O  

 

Wzory 

strukturalny półstrukturalny 
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10. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wpisz znak X. 1 p. 

 

A. Metan jest bezbarwnym i bezwonnym gazem.     PRAWDA FAŁSZ 

B. Metan jest nierozpuszczalnym w wodzie gazem o delikatnym zapachu.  PRAWDA FAŁSZ 

C. Metan z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.    PRAWDA FAŁSZ 

 

11. Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o sprawność instalacji gazowych. Napisz odpowiednie równanie reakcji  2 p 

chemicznej. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Równanie reakcji chemicznej: __________________________________________________________________________ 

 

12. Zaproponuj doświadczenie umożliwiające odróżnienie etanu od etenu. Narysuj schemat, zapisz obserwacje i sformułuj 

wniosek.  3 p 

Obserwacje: ________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Wniosek: __________________________________________________________________________________________ 

 

13. Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie i podaj nazwy produktów. 2 p. 

C3H4  C3H6  C3H6Cl2 

1.__________________________________________ Nazwa produktu ________________________________________ 

2.__________________________________________ Nazwa produktu ________________________________________ 

 

14. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru o masie cząsteczkowej 42 u i zawartości 14,3% wodoru. 2 p. 

                                   

                                   

                                   

 

 

                                  

                                   
Odpowiedź: __________________________________________________________________________________________ 

15. Napisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego butanu. 3 p. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

*16. Napisz nazwę węglowodoru, w którym stosunek masy węgla do masy wodoru wynosi 6 : 1, a masa cząsteczkowa jest 

równa 70 u. Narysuj cztery izomery tego związku chemicznego. 

                                   

                                   

                                   

 

 

                                  

                                   
Odpowiedź: ___________________________________________________________________________________________ 
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