
Podczas dzisiejszej lekcji chciałabym nauczyć Was: 

- czym są i jakie nazwy noszą alkany 

- jak w prosty sposób stworzyć wzór sumaryczny dowolnego alkanu 

- jak tworzymy wzory strukturalne i półstrukturalne tych związków 

Aby jak najlepiej poradzić sobie z tym zagadnieniem skorzystajcie z linków 

https://www.youtube.com/watch?v=-AOgS3Uy4tU 

 https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-nasycone---alkany/D19FInmrs  

lub podręcznika szkolnego.  

 

Temat: Alkany – węglowodory nasycone 

 

1. Na początek chciałabym, abyś przypomniał/-a sobie zagadnienia związane  

z różnorodnością związków organicznych (karta pracy z chemii zamieszczona na stronie 

szkoły przed 25 marca).  

Przypomnijmy, że związki organiczne to substancje zawierające w swojej budowie 

atomy węgla. Węgiel w takich związkach jest zawsze IV-wartościowy. Do związków 

organicznych zaliczamy m.in. węglowodory – czyli związki węgla z wodorem 

 

2. Alkany to węglowodory, w których zawsze pomiędzy atomami węgla występuje 

pojedyncze wiązanie (we wzorze strukturalnym widzimy to jako pojedynczą kreskę). 

Mówimy, że są to związki nasycone.  

 

3. Wzór sumaryczny alkanu można w łątwy sposób ustalić w oparciu o wzór ogólny, który 

ma postać: 

 

 
 

Oznacza to, że liczba atomów wodoru to podwojona liczba atomów węgla +2. Przykłady: 

 

n=2  C2H6 , bo 2x2+2=6 

n=5 C10H12, bo 2x10+2=12 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AOgS3Uy4tU
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-nasycone---alkany/D19FInmrs


4. Wzór strukturalny najlepiej tworzyć według schematu: 

 

- rozrysuj ilość atomów węgla np. dla C4H10, pamiętaj, że pomiędzy atomami węgla są 

pojedyncze wiązania 

 

C – C – C – C 
 

- wokół każdego symbolu C musisz umieścić 4 wiązania (czyli 4 kreski, włącznie z 

tymi, które są pomiędzy łańcuchem węglowym) 

 
- wolne wiązania uzupełniasz wodorami 

 
 

- otrzymałeś/-aś wzór strukturalny 

 

5. Alkany tworzą tzw. szereg homologiczny tzn. taki szereg związków, w których każdy 

następny różni się od poprzedniego o 2 atomy węgla.  

 

6. Cechą wspólną wszystkich alkanów jest końcówka –an w ich nazwie. Poniżej znajdziesz 

szereg alkanów z ich nazwami i wzorami.  

 

7. Twoim najważniejszym zadaniem dziś jest wyuczenie się nazw tych dziesięciu związków 

oraz nauczenie się tworzenia ich wzorów sumarycznych i strukturalnych. Powodzenia! 



 


