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REAKCJE PROBÓWKOWE 1. 
Alkany, alkeny, alkiny, areny* 

imię i nazwisko data nr str. 

Rubryki oznaczone po prawej stronie ciemnym prostokątem należy wypełniać przed zajęciami. 
W reakcjach obowiązują wzory strukturalne związków organicznych. 
Pod wzorami organicznych produktów reakcji proszę podawać ich nazwy. 

wzory strukturalne związków organicznych:  
n-heksan 
 

n-heptan heksen 
 

cykloheksen 
 

benzen chlorobenzen toluen 
 

chloroform 
 

czterochlorek węgla naftalen antracen 
 

 
1. Utlenianie węglowodorów nadmanganianem potasu w środowisku obojętnym 

równanie reakcji z heksanem / heptanem (niepotrzebne skreślić)  

obserwacje 

zbilansowane  równanie reakcji z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić)  

obserwacje 

równanie reakcji z toluenem 
 
 

 

obserwacje 

Przestaw różnice w reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych z KMnO4 w środowisku. 
obojętnym. 

 
2. Utlenianie toluenu nadmanganianem potasu w środowisku kwaśnym 

zbilansowane  równanie reakcji  

obserwacje 

* Według skryptu Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej pod redakcją Grzegorza Ruska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997 
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Jak węglowodory aromatyczne z alifatycznymi łańcuchami bocznymi reagują z KMnO4 w środowisku kwaśnym? 

 

3. Reakcje węglowodorów z wodą bromową  

równanie reakcji z heksanem / heptanem (niepotrzebne skreślić)  

obserwacje 

zbilansowane  równanie reakcji z heksenem / cykloheksenem (niepotrzebne skreślić)  

obserwacje 

równanie reakcji z toluenem  

obserwacje 

Przestaw różnice w reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych z wodą bromową. 

 
4. Reakcja toluenu z bromem w obecności katalizatora 
Reakcję można wykonywać tylko w rękawiczkach i po instruktażu prowadzącego. 

zbilansowane  równanie reakcji w obecności opiłków żelaza  

obserwacje 
 
 
 
zbilansowane  równanie reakcji w obecności światła  

obserwacje 

rola żelaza w reakcji 

nazwy powyższych reakcji 

jakiego rodzaju związki ulegają reakcji w obecności żelaza a jakie w obecności światła 

 
5. Rozróżnianie węglowodorów aromatycznych w reakcji z CHCl3 i AlCl3. 

równanie reakcji z n-heksanem  
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obserwacje 

równanie reakcji z toluen  

obserwacje 

równanie reakcji z chlorobenzenem  

obserwacje 

równanie reakcji z naftalenem  

obserwacje 

równanie reakcji z antracenem  

obserwacje 

Jak nazywa się ta reakcja? 

rola AlCl3 
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W których pozycjach podstawione będą chlorobenzen, naftalen i antracen? Zaznacz strzałkami na wzorach 
strukturalnych i podaj numery lokantów. 

   

narysuj wzory strukturalne form barwnych dla produktu 
toluenu 

chlorobenzenu 

naftalenu antracenu 

data i podpis 
prowadzącego 

 


