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Група №13 

Хімія 

Урок 19-20 

Тема: Застосування вуглеводнів. Контрольна робота по темі «Вуглеводні» 

Мета:  

навчальна: закріпити знання учнів про хімічні властивості та класифікацію 

вуглеводнів, ознайомити з природними джерелами вуглеводнів та їх 

застосуванням у господарській діяльності людини, впливом вуглеводнів і 

продуктів їх переробки на навколишнє середовище;  

розвивальна: розвивати спостережливість, уміння співвідносити знання, 

отримані в школі, з явищами в навколишній природі, робити логічні висновки;  

виховна: виробити елементи екологічного виховання та стереотипи поведінки 

в побуті й на виробництві, які сприяють зміцненню екологічної безпеки. 

 

Матеріал до уроку 

Застосування алканів 

Насичені вуглеводні широко використовуються в найрізноманітніших сферах 

життя й діяльності людини. 

Газоподібні алкани (метан і пpопан-бутанова суміш) використовуються як 

цінне паливо. Рідкі вуглеводні становлять значну частку в моторних і ракетних 

паливах і використовуються як розчинники. Вазелінове масло (суміш рідких 

вуглеводнів із числом атомів Карбону до 15) — прозора рідина без запаху й 

смаку, використовується в медицині, парфумерії та косметиці. Вазелін (суміш 

рідких і твердих насичених вуглеводнів із числом атомів Карбону до 25) 

використовується для виготовлення мазей, які застосовуються в медицині. 

Паpафін (суміш твердих вуглеводнів C19 — C35) — біла тверда маса без запаху 

й смаку (tпл = 50–70°C) — застосовується для виготовлення свічок, голівок 

сірників і пакувального паперу, для теплових процедур у медицині та ін. У 



сучасній нафтохімічній промисловості насичені вуглеводні є базою для 

одержання різноманітних органічних сполук, важливою сировиною в 

процесах одержання напівфабрикатів для виробництва пластмас, каучуків, 

синтетичних волокон, мийних засобів і багатьох інших речовин. Нормальні 

насичені вуглеводні середньої молекулярної маси використовуються як 

поживний субстрат у мікробіологічному синтезі білка з нафти. Велике 

значення мають галогенопохідні алканів, що використовуються як 

розчинники, холодоагенти й сировина для подальших синтезів. 

 

 

 

Застосування алкенів 

Алкени застосовуються як вихідні продукти у виробництві полімерних 

матеріалів (пластмас, каучуків, плівок) та інших органічних речовин. 

Етилен (етен) H2C = CH2 використовується для одержання поліетилену, 

політетрафлуоретилену (тефлону), етилового спирту, оцтового альдегіду, 

галогенопохідних і багатьох інших органічних сполук. 

Застосовується як засіб для прискореного дозрівання фруктів. Пропілен 

(пропен) H2C = CH2 −CH3 і бутилени (1-бутен і 2-бутен) використовуються для 

одержання спиртів і полімерів. 

Ізобутилен (2-метилпропен) H2C = C(CH3)2 застосовується у виробництві 

синтетичного каучуку. 

 

Застосування алкінів 

Найбільше практичне значення мають ацетилен H − C ≡ C −H і вінілацетилен 

CH2 = CH −C ≡ CH. 



Ацетилен використовується для одержання найрізноманітніших речовин. 

Вінілацетилен є важливим проміжним продуктом у виробництві масло- й 

бензостійкого синтетичного хлоропренового каучуку: 

 

Контрольна робота № 2 

Контрольну роботу виконуємо в окремих зошитах для контрольних робіт. 

Структура оцінювання контрольної роботи ( 11 завдань = 12 балів; 1-6 

завдання оцінюється в 5 балів; 7, 8, 9 та 10 завдання оцінюється по 1 балу; 11 

завдання оцінюється в 3 бали) 

1.Вкажіть загальну формулу алкенів: 

      А)    СnH2n            

      Б)  СnН2n-2; 

      В)    СnН2n+2;    

       Г)    СnН2n-6. 

 2. Вкажіть прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук: 

      А)   М. В. Ломоносов;                 

      Б)   А. С. Купер; 

      В)   О. М. Бутлеров;                     

      Г)  М. Д. Зелінський. 

 3. Вкажіть символ хімічного елемента, який міститься в усіх       

органічних сполуках: 

А)  Са;                        

Б)   Н; 

В)   С;                           

Г)   О. 

  4. Позначте речовину, яка належить до органічних сполук: 

      А)   крейда;    

      Б)   цукор;    

      В)   сода;    

    Г)   кухонна сіль. 



5. Склад алкінів відбиває загальна формула: 

А) CnH2n; 

Б) CnH2n+2; 

В) CnH2n−2;  

Г) CnH2n−6. 

6. Дайте визначення гомологам: 

А)   мають однаковий якісний склад; 

Б)   подібні за будовою та хімічними властивостями; 

В)   перебувають в однаковому агрегатному стані; 

Г)  їх склад відрізняється на гомологічну різницю                               

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні повного окиснення етину: 

А)   9;                  

Б)   13; 

В)   11;                

Г)   15. 

8. Напишіть формули сполук з такою систематичною номенклатурою: 

А) 2,3 – диметил пропан 

Б) 2,2,3 – триметил гептин 

9. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в 

молекулах алканів: 

А)   пропану;      

Б)   бутану;        

В)  пентану;        

Г)  етану. 

10. Встановіть послідовність збільшення молярної маси алкенів: 

А)   пентен;            

Б)   гексен;            

В)   етен;              

Г)   бутен.                   



11.Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити схему 

перетворень: 

а) метан → етан → хлоретан → пропан → хлорпропан → вуглекислий газ. 

                                                                                                                                                                                             

Домашнє завдання: виконати контрольну роботу! 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


