
Temat: Węglowodory nienasycone – alkeny. 

 

1. W ostatnim czasie mieliście okazję zapoznać się z alkanami - węglowodorami, w których 

zawsze pomiędzy atomami węgla występuje pojedyncze wiązanie. Tym razem poznacie 

alkeny. 

2. Alkeny to takie węglowodory, w których pomiędzy atomami węgla w łańcuchu 

węglowym występuje jedno wiązanie podwójne. Sprawia to, że stają się one związkami 

nienasyconymi.  

3. Alkeny podobnie jak alkany tworzą szereg homologiczny. Ich nazwy brzmią podobnie jak 

nazwy alkanów, tylko końcówka z –an zmienia się na –en np. eten, propen, buten itd. 

Zauważcie, że jeśli raz nauczyliście się nazewnictwa alkanów, nie powinniście mieć 

problemów z nazwami alkenów.  

4. Wzory alkenów tworzymy w oparciu o wzór ogólny  

 

Aby dobrze zrozumieć proces tworzenia wzorów kliknij na link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Da3o-0JI8aE 

 

5. Ćwiczenie 1. – w oparciu o zdobyte informacje utwórz wzór sumaryczny i strukturalny: 

- etenu 

 

- pentenu 

 

- heptenu 

 

6. Ćwiczenie 2. – w oparciu o wzór sumaryczny podaj nazwy alkenów: 

- C3H6 

 

- C4H8 

 

- C6H12 

https://www.youtube.com/watch?v=Da3o-0JI8aE


7. Właściwości alkenów są zmienne. Korzystając z podręcznika szkolnego lub linku do 

epodręcznika https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-

nienasyconych/D6EpMSBXK odszukaj i wypisz, jakie właściwości mają alkeny: 

- 

- 

- 

- 

- 

8. Najprostszym alkenem jest eten (nazywany etylenem). Obejrzyj film dotyczący 

otrzymywania i właściwości etylenu. https://www.youtube.com/watch?v=y52AO8DlNNk 

9. Na podstawie filmu zauważ, że alkeny ulegają: 

- reakcjom spalania 

- reakcjom przyłączania 

10. Sposób zapisu reakcji spalania alkenów jest taki sam jak w alkanach. Po ustaleniu rodzaju 

reakcji (całkowita czy niecałkowita) 

1/ najpierw wyrównaj ilość węgla po lewej i prawej stronie 

 2/ następnie wyrównaj ilość wodoru po lewej i prawej stronie 

 3/ na końcu policz tlen po stronie prawej i wyrównaj jego ilość po stronie lewej 

4/ jeśli przy tlenie po lewej stronie wychodzi ułamek, nie przejmuj się, wszystkie 

współczynniki stechiometryczne (duże liczby przed wzorami) pomnóż x2 

11. Ćwiczenie 3. – zapisz reakcje spalania, podpisz substraty i produkty reakcji 

a) spalania niecałkowitego (do sadzy) etenu 

 

 

b) spalania całkowitego butenu 

 

 

12. Na filmie można było zaobserwować reakcję przyłączania bromu do etenu.  

 

13. Reakcja przyłączania polega na rozerwaniu podwójnego wiązania i przyłączenie  

w wolne miejsca innego pierwiastka (wodoru, bromu, chloru).  

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
https://www.youtube.com/watch?v=y52AO8DlNNk

