
Witam ponownie.  

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy odesłali mi prace związane z poprzednimi zestawami. 

      

Temat lekcji: Glicerol – alkohol polihydroksylowy. Porównanie właściwości alkoholi. 

1. Na poprzedniej lekcji poznaliście sposoby otrzymywania oraz zastosowania prostych alko-

holi – metanolu (alkoholu metylowego) i etanolu (alkoholu etylowego). 

Dzisiaj zapoznacie się z właściwościami glicerolu (alkoholu, który ma 3 grupy hydroksylowe) 

oraz podsumujecie wiadomości o alkoholach. 

Proszę zapisać w zeszycie:  

Glicerol 

 

W przypadku związków, które posiadają kilka grup hydroksylowych, bardzo ważne jest two-

rzenie ich nazw systematycznych (chemicznych). W przypadku tego alkoholu wygląda to na-

stępująco (proszę zapisać w zeszycie):  

Glicerol 

 

gdzie cyfry 1,2,3, oznaczają kolejność grup funkcyjnych we wzorze strukturalnym, stąd na-

zwa systematyczna glicerolu brzmi: propano-1,2,3-triol. 

 

 

 



Właściwości glicerolu poznacie oglądając film: 

(https://1drv.ms/v/s!Atb4w_DH0NyNi5Z2fXte4nQU0CHc_Q?e=8Df2OL) oraz  

ilustracje na stronie 152 w podręczniku, a także obowiązkowo wypełniając kartę pracy nr 1 

A, której zdjęcie lub plik Word, OpenOffice Writer lub Google Dokumenty należy mi odesłać 

na adres: w.dejnega@wp.pl. Na mojej stronie znajdziecie też kartę pracy w plikach edytowal-

nych – można ich użyć (www.dejnegaw.wordpress.com). 

2. Jako samodzielne podsumowanie tematów związanych z alkoholami należy obowiązkowo 

wypełnić kartę pracy nr 2 A, której zdjęcie lub plik Word, OpenOffice Writer lub Google Do-

kumenty należy mi odesłać na adres: w.dejnega@wp.pl. Na mojej stronie znajdziecie też 

kartę pracy w plikach edytowalnych – można ich użyć (www.dejnegaw.wordpress.com). 

Na karty pracy czekam do poniedziałku, 6 kwietnia, do godziny 12:00. 

Ponieważ następny materiał z chemii otrzymacie 7 kwietnia, macie tydzień na spokojne, su-

mienne wykonanie pracy. Proszę sobie umiejętnie rozłożyć pracę ze wszystkich przedmiotów, 

aby nie powstało nawarstwienie pracy (np. glicerol zróbcie w środę, a porównanie właściwo-

ści alkoholi w piątek, w poniedziałek przed wysłaniem sprawdzicie czy wszystko jest ok.) 

Chętni, na dodatkową ocenę, mogą wykonać zadania 16,17,19,20 w zeszycie ćwiczeń (do-

stępny na mojej stronie www.dejnegaw.wordpress.com), a następnie wysłać na mój adres e-

mail w.dejnega@wp.pl). 

Pozdrawiam, 

Waldemar Dejnega 
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Glicerol – alkohol polihydroksylowy 

 
Nazwisko i imię: ……………………………..…………………………………….………………………………… 

1. Uzupełnij schemat – wpisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne podanych związków 
chemicznych. 

 

 

 

2. Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości glicerolu. 

 

Stan skupienia  

Barwa  

Zapach  

Rozpuszczalność w wodzie  

Reaktywność chemiczna – 
ulega reakcji 

• spalania ____________________________________, 

zgodnie z równaniem:  
_____________________________________________ 

Nazwa systematyczna  
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Porównanie właściwości alkoholi 

Nazwisko, imię …………………………………….……………………………………………………….. 

 

Wykorzystaj informacje zawarte w podręczniku na stronach 154-155. 

Informacja do zadania 1. 

Wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego w cząsteczkach alkoholi wzrasta temperatura wrzenia,  
a zmniejszają się reaktywność chemiczna i rozpuszczalność w wodzie. 

1. Uszereguj alkohole o podanych wzorach sumarycznych:  

• CH3OH • C10H21OH • C4H9OH • C7H15OH • C2H5OH 
zgodnie ze: 

A. zwiększającą się reaktywnością chemiczną ___________________________________________________________ 

B. wzrastającą temperaturą wrzenia _____________________________________________________________________ 

C. zwiększającą się rozpuszczalnością w wodzie ________________________________________________________.  

2. Napisz wzory półstrukturalne i sumaryczne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki przedstawiono za 
pomocą wzorów strukturalnych (a−c). 

a)  b)  c)  

Wzór półstrukturalny: 

____________________________________ 

Wzór sumaryczny: 

____________________________________ 

Nazwa: ___________________________ 

Wzór półstrukturalny: 

____________________________________ 

Wzór sumaryczny: 

____________________________________ 

Nazwa: ___________________________ 

Wzór półstrukturalny: 

____________________________________ 

Wzór sumaryczny: 

____________________________________ 

Nazwa: ___________________________ 

3. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji spalania butanolu. 

 

a) _____ C4H9OH + _____ O2 → _____ CO2 + _____ H2O 

 

b) _____ C4H9OH + _____ O2 → _____ CO + _____ H2O 

 



Link do wiadomości wideo 31.03.2020. 

https://1drv.ms/v/s!Atb4w_DH0NyNi5plMinLSAxb3o3-LQ?e=0ALTuW 
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