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( ЕТИЛЕНОВІ) 
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Сn Н2n + 2 С nН2n С nН2n - 2 

АЛКАНИ АЛКЕНИ АЛКІНИ 
СН4 -  метан 

С2Н6 - етан 

С3Н8 - пропан 

С4Н10 - бутан 

С5Н12 -пентан 

С6Н14 - гексан 

С7Н16 - гептан 

С8Н18 - октан 

С9Н20 - нонан 

С10Н22 - декан 

 

С2Н4 – етен ( етилен ) 

С3Н6 – пропен 

С4Н8 – бутен 

С5Н10 – пентен 

С6Н12 – гексен 

С7Н14 –гептен 

С8Н16 – октен 

С9Н18 – нонет 

С10Н20 - декен 

 

С2Н2 – етин ( ацетилен ) 

С3Н4 – пропін ( пропин) 

С4Н6 – бутин 

С5Н8 – пентин 

С6Н10 – гексин 

С7Н12 – гептин 

С8Н14 – октин 

С9Н16 – нонин 

С10Н18 - декин 
 

 

 

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» з теми «Основні положення 

теорії хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова» 

 

Теоретична частина 
 

1. Вчений, що виділив органічну хімію як окрему науку………………………………. 

2. Вчений, що розробив теоретичні засади органічної хімії……………………………. 

3. Валентність атома Карбону в органічних речовинах…………………………………. 

4. Атоми Карбону в органічних сполуках можуть утворювати ланцюги……………… 

5. Молекулярна формула відображає…………………………………………………….. 

6. Формула, що відображає порядок сполучення атомів у молекулі…………………… 

7. Група атомів –СН2- має назву………………………………………………………….. 

8. Елемент, що лежить в основі будови всіх органічних речовин …………………….. 

9. Укажіть характеристики, які властиві ізомерам ……………………………………… 

10. Порядок сполучення атомів у молекулах виражає формула ………………………… 

11. Укажіть характеристики, які властиві гомологам ……………………………………. 

12. Формула, яка відображає склад молекули …………………………………………….. 

13. Оксигеновмісні органічні речовини утворені ………………………………………… 

14. Нітрогеновмісні органічні речовини утворені ………………………………………… 

15. Реакція дегідрування ……………………………………………………………………. 

16. Реакція горіння…………………………………………………………………………… 

17. Реакція заміщення ……………………………………………………………………….. 

18. Реакція термічного розкладу…………………………………………………………….. 

19. Реакція ізомеризації………………………………………………………………………. 

 

 

 

Практична  частина 
 

1. Напишіть формули вуглеводнів, що мають парне число атомів Карбону. Дайте їм 

назву. 

2. З переліку речовин виберіть ті, що належать до органічної хімії: CO, H2CO3, CH4, 

C6H12O6,  Al4C3. 
3. Допишіть структурні формули органічних речовин: 
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 Розрахункові задачі ( використовуючи знання 8 класу) 

 
1. Обчисліть відносну густину етану: 

                  а) за воднем; б) за гелієм; в) за повітрям. 

4.   Обчисліть масу 0,75 моль метану. 

5.   Обчисліть об′єм 30г етану. 

6.   Обчисліть об′єм 0,8 моль етану. 

7.   Для 30г етану обчисліть: 
        а) кількість речовини; б) об′єм газу; в) відносну густину за воднем. 

8.  Для 1,12 л пропану обчисліть:  
       а) кількість речовини; б) масу цієї порції газу; в) загальну кількість   

       атомів Карбону та Гідрогену. 

9. Який об′єм водню утвориться внаслідок повного термічного розкладу              

3 моль метану? 

10.  Який об′єм кисню витратиться на згоряння метану кількістю речовини    

6 моль? 

11.  Визначте молекулярну формулу газу, якщо об′єм 2,8 л має масу 2г. 

12.  Визначте молекулярну формулу газу, якщо 2,24л газу мають масу 3г. 
 

 

  Написати рівняння реакцій: 
              - горіння метану 

              - хлорування пропану 

              - розкладу бутану 

              - дегідрування гексану 

              - ізомеризації пентану 

 
               -  горіння етану 

              - хлорування метану 

              - розкладу гексану 

              - дегідрування пентану 

              - ізомеризації бутану 

 

 

Домашнє завдання: повторити § 22, 23, 24, 25.  §27 – опрацювати. 

                                    вправи № 275, 276, 278 ст. 146 

                                                 № 285, 287, 289, 290 ст. 152 

                                                  
 

 

 
 


