
Test z chemii sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu 

„Związki węgla z wodorem” 

 

Imię i nazwisko: ………………………   Klasa: VIII……… 

 

1. Zaznacz wzór sumaryczny związku organicznego.  (A) (P)   1p. 

 

A.Na2CO3 B.CO2 C. CO D.CH3COOK 

 

2. Wybierz zestaw, w którym podano właściwości metanu (A) (K)   1p. 

A. bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się jasnym 

płomieniem  

B. bezbarwny, o delikatnym zapachu gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się 

niebieskim płomieniem  

C. bezbarwny, bezwonny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się niebieskim 

płomieniem 

D. bezbarwny, o delikatnym zapachu gaz, nierozpuszczalny w wodzie, spala się jasnym 

płomieniem 

3. Do dwóch probówek z wodą bromową dodano: do 1. − etenu, a do 2. – etynu .Napisz 

równania reakcji chemicznych zachodzących w każdej z tych probówek.   2p. 

(C) (R) 

 

Probówka 1.: ...................................................................................................................  

Probówka 2.: ................................................................................................................... 

 

4. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A−B) oraz jego uzasadnienie (I−III). 2p. 

(B) (P) 

Eten: 

A. odbarwia wodę 

bromową, 

 

ponieważ 

I. jest związkiem nasyconym. 

B. nie odbarwia wody 

bromowej, 

II. jest związkiem nienasyconym. 

III. ma wiązanie potrójne. 

 

5. Podkreśl poprawne dokończenia zdań. (A) (K)     2p. 

 



Propen to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H8 / C3H6 / C3H4 / C4H8. 

Propen należy do węglowodorów nienasyconych, dlatego odbarwia wodę bromową / 

częściowo odbarwia wodę bromową / dodanie go do wody bromowej pogłębia jej 

barwę / nie odbarwia wody bromowej. 

 

6. Napisz wzór ogólny alkenów i wzór sumaryczny propenu. Określ wartość n we 

wzorze propenu. (A) (P)        3p. 

 

wzór ogólny alkenów: …………...…………….. 

wzór sumaryczny propenu: …………………… 

 n = ……………………………………………….. 

 

7. Napisz równania reakcji, jakie mogą zachodzić podczas spalania metanu.  

Podaj ich nazwy (B)  (R)       3p. 

A. Równanie reakcji: 

 Nazwa reakcji: 

 B. Równanie reakcji: 

 Nazwa reakcji: 

C. Równanie reakcji: 

 Nazwa reakcji: 

 

8. Przyporządkuj odpowiednie opisy podanym pojęciom: (B)  (K)   2p. 

 

A. szereg homologiczny       1. – lepka ciecz o specyficznym zapachu, jest 

mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i 

gazowych, wzajemnie w sobie rozpuszczonych 

B. alkeny   2. – węglowodory nienasycone, w których 

cząsteczkach między atomami węgla znajduje się 

jedno potrójne wiązanie 

C. diament   3. – węglowodory nienasycone, w których 

cząsteczkach między atomami węgla znajduje się 

jedno podwójne wiązanie 

D. ropa naftowa   4. – odmiana węgla tworząca twarde, 

przezroczyste kryształy, przewodzi ciepło, nie 

przewodzi prądu elektrycznego   

5. – szereg związków, w których każdy następny 

różni się od poprzedniego o grupę –CH2 

 

 

 

 

A – .................... B – .................... C – .................... D – ....................  

 



9. Oceń prawdziwość każdego zdania.  (B)  (R) 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.  2p. 

1. Metan znajduje się w pokładach węgla kamiennego. P F 

2. Etylen jest naturalnym hormonem roślinnym, przyspieszającym 

dojrzewanie owoców. 
P F 

3. Metan powstaje podczas gnicia, dlatego na wysypiskach śmieci 

zdarzają się pożary.  
P F 

4. Głównym składnikiem biogazu (gazu wysypiskowego) jest butan.   P F 

 

10. Oceń prawdziwość podanych zdań.  (B)  (R) 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.  1p. 

1. Etan jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, dobrze rozpuszczalnym 

w wodzie. 
P F 

2. Etan jest głównym składnikiem gazu ziemnego. P F 

 

11. Uzupełnij zdanie. Wpisz w lukę określenie wybrane z podanych. (B) (D) 

 1p 

cieczą, ciałem stałym, gazem  

Na podstawie informacji, że w temperaturze 20°C węglowodór o wzorze C17H36 

 jest ciałem stałym, można mieć pewność, że w tej temperaturze związek o wzorze 

C19H40   ________________ . 

 

12. *Dane są węglowodory o wzorach półstrukturalnych:  (D) (W)   5p 

 I. CH2=CH─CH3    II. CH≡C─CH3      III. CH3─CH2─CH3   

Na jeden z powyższych węglowodorów podziałano roztworem bromu i zaobserwowano 

zajście reakcji chemicznej. Wiadomo, że reakcja przebiegła do końca i że stosunek 

węglowodoru do bromu wynosi 1:2. Na podstawie tej informacji wykonaj polecenia. 

A. Zapisz równanie zachodzącej reakcji. 

B. Narysuj wzór strukturalny produktu reakcji.  

C. Określ typ zachodzącej reakcji. 

D. Napisz, jaki efekt zaobserwowano podczas przebiegu reakcji. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adnotacje nauczyciela  dotyczące stopnia opanowania wiadomości i umiejętności: 

 Umiesz już:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Musisz  jeszcze  popracować nad: 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ilość uzyskanych punktów ..........................., co stanowi ............................ %. 

Ocena: ............................................................................ 

 Podpis nauczyciela ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Legenda: 

 

 - taksonomia celów poznawczych w/g Niemierki 

(A) Zapamiętywanie  

(B) Zrozumienie  

(C) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

(D) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych  

 

- poziomy wymagao według Niemierki: 

 K (konieczny), P ( podstawowy), R ( rozszerzający), D ( dopełniający), W ( wykraczający) 

 

Obowiązują oceny: 6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, 1 

 

Punktacja dla osób posiadających opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej z 

powodu, np. specyficznych trudności w uczeniu się, stwierdzenia niedosłuchu, niepełnosprawności 

sprzężonych. 

 

100 - 98%      celujący  
95 - 97 %    + bardzo dobry  
90 - 94 %       bardzo dobry  
86 - 89 %    - bardzo dobry  
80 - 85 %    + dobry  
71 - 79 %       dobry 
66 - 70 %    - dobry  
61 - 65 %    + dostateczny  
51 - 60 %      dostateczny  
46 - 50 %    - dostateczny  
41 - 45 %   + dopuszczający  
35 - 40 %      dopuszczający  
30 - 34 %   - dopuszczający  
0 - 29 %       niedostateczny 
 
Punktacja dla uczniów bez dysfunkcji: 

100 - 98 %    celujący  

 97 - 90 %     bardzo dobry 

 89 - 75 %     dobry  

 74 - 60 %     dostateczny 

 59 - 36 %    dopuszczający 

   0 - 35 %     niedostateczny 

 

Uzyskanie % granicznych pozwala  

na podwyższenie oceny o (+) lub  

zmniejszenie o (-) 

 

 


