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12.03.20 czwartek - Klasa 3. 
 

Lekcja 1. Temat: Karbonylowe związki organiczne-aldehydy. 
 

1.Proszę zapoznać się z treścią wysłanej prezentacji w power point – Aldehydy i ketony (Aldehydy i 
ketony.ppt) 
2. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 155-163. 

3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 
1. Ogólny wzór aldehydów. 

2. Przykłady aldehydów 
3. Nazewnictwo aldehydów. 
4. Izomeria aldehydów. 

5. Na podstawie Doświadczenia 27/157 opisać otrzymywanie etanalu. 
6. Wypisać właściwości aldehydów (na podstawie Doświadczenia 28/158). 
7. Omówić próbę Tollensa (Doświadczenie 29/158). 

8. Omówić próbę Tromera (Doświadczenie 30/159). 
9. Polimeryzacja aldehydów. 

10. W punktach opisać zastosowanie i występowanie aldehydów. 
11. * Proszę rozwiązać zadania 1-4/32-35 z Maturalnych kart pracy. 

*- dotyczy osób zdających maturę z chemii. 

 
Lekcja 2. Temat: Karbonylowe związki organiczne-aldehydy. 
 

1. Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-10/163 
2. * Proszę rozwiązać zadania z Maturalnych  kart pracy – 6-10/35-37. 

 

13.03.20 piątek - Klasa 3. 
 
 
Lekcja 1. Temat: Karbonylowe związki organiczne-ketony. 
 
1. Proszę zapoznać się z wysłaną rezentacją w power point – Aldehydy i ketony (Aldehydy i ketony.ppt) 
2. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 165-171. 

3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 
12. Ogólny wzór ketonów. 

13. Przykłady ketonów. 
14. Nazewnictwo ketonów. 
15. Otrzymywanie ketonów. 

16. Właściwości ketonów (na podstawie Doświadczenia 32/167). 
17. Wypisać właściwości aldehydów (na podstawie Doświadczenia 28/158). 

18. Próba Tollensa i Tromera dla acetonu (Doświadczenie 33/168). 
19. Próba jodofromowa (opis+ reakcja). 
20. W punktach opisać zastosowanie i występowanie ketonów. 

 
Lekcja 2. Temat: Karbonylowe związki organiczne-ketony. 
 

1.Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-10/172. 
2.* Proszę rozwiązać zadania z Maturalnych  kart pracy – 10-15/38-40. 
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13.03.20 piątek - Klasa 3. 
 

 
Lekcja 1. Temat: Porównanie właściwości aldehydów i ketonów. 
 
1.Proszę uzupełnić i odesłać (w miarę możliwości zeskanowania) poniższą tabelę. Osoby nie mające 
możliwości zeskanowania proszone są o przyniesienie wydruku na najbliższą lekcję. 
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2.Proszę wyciąć i ułożyć odpowiednio teksty dotyczące ketonów i aldehydów: 

 
 

 
 

 
 
Lekcja 2. Temat: Kwasy karboksylowe. 
 
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 173-183 oraz zapoznać się z wysłanymi 
materiałami (Kwasy karboksylowe i ich pochodne). 

3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 
1. Definicja kwasów karboksylowych. 

2. Przykłady i wzory kwasów karboksylowych. 
3. Nazewnictwo kwasów karboksylowych. 
4. Izomeria kwasów karboksylowych. 

5. Otrzymywanie kwasów karboksylowych. 
6. Właściwości kwasów karboksylowych (na podstawie Doświadczenia 35/177). 

7. Porównanie kwasów nieorganicznych i organicznych. 
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19.03.20 czwartek - Klasa 3. 
 
 

Lekcja 1. Temat: Kwasy karboksylowe. 
 
1.Proszę przygotować krótką prezentację porównującą aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe. 

 
 

Lekcja 2. Temat: Podsumowanie wiadomości: aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe. 
 

1.Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-10/184. 

2.* Proszę rozwiązać zadania z Maturalnych  kart pracy – 21-23/41-43. 
 
 

20.03.20 piątek - Klasa 3. 
 
Lekcja 1. Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. 
 
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 185-189. 

3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 
1. Kwas palmitynowy, staearynowy i oleinowy - wzory 

2. Przykłady i wzory kwasów karboksylowych.  
3. Izomeria wyższych kwasów karboksylowych. 
4. Właściwości wyższych kwasów karboksylowych (na podstawie Doświadczenia 41/186). 

5. Reakcje wyższych kwasów karboksylowych. 
6. Roztwory mydeł. 

7. Zastosowanie i występowanie wyższych kwasów karboksylowych. 
 

Lekcja 2. Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. 
 

1.Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-6/190. 
2.* Proszę rozwiązać zadania z Maturalnych  kart pracy – 26-29/43-44. 

 

26.03.20 czwartek - Klasa 3. 

 
Lekcja 1. Temat: Estry. 
 
1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ,,To jest chemia 2’’  str. 191-197. 
3.Na podstawie informacji z podręcznika, sporządzić notatki w zeszycie w punktach: 

1. Wzór ogólny estrów. 
2. Nazewnictwo estrów (systematyczne i zwyczajowe). 
3. Właściwości estrów (na podstawie Doświadczenia 44/194). 

4. Estry kwasów nieorganicznych. 
5. Nitrogliceryna i dynamit. 

6. Substancje zapachowe. 
7. Polimeryzacja estrów. 
8. Zastosowanie i występowanie estrów. 

9. Proszę odpowiedzieć na pytania: 
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Lekcja 2. Temat: Estry. 
 

1.  

2.Proszę rozwiązać zadania z podręcznika 1-12/200. 
3. Proszę zaprojektować doświadczenie chemiczne wg. wzoru poniżej: 

 

 


