
Dzień dobry, 

zakończyliście poznawanie pierwszej grupy związków będących pochodnymi węglowodorów 

czyli alkoholi. Przed Wami kolejne pochodne czyli kwasy karboksylowe. Dzisiaj zmierzycie 

się z dwoma zagadnieniami: szeregiem homologicznym kwasów karboksylowych oraz 

budowa i właściwości prostych kwasów karboksylowych. 

Temat: Pochodne węglowodorów. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. Kwas 

metanowy i kwas etanowy. 

Będziecie korzystać z: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy, film POCHODNE 

WĘGLOWODORÓW #E8 – ogarnij chemię z Panem Belfrem, 

1. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. 

PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE PODPUNKTY OD. 1.1. DO 1.5. 

1.1. Co to są kwasy karboksylowe? 

Kwasy karboksylowe to kwasy organiczne . W cząsteczkach każdego z nich, oprócz grupy 

alkilowej, znajduje się grupa karboksylowa, która jest grupą funkcyjną. 

1.2. Co to jest grupa karboksylowa? 

Grupa karboksylowa to grupa funkcyjna kwasów karboksylowych składająca się z jednego 

atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru: 

 

 

 

 

1.3. Jak się tworzy nazwy kwasów karboksylowych?  

Nazwy zwyczajowe wielu kwasów karboksylowych pochodzą od miejsca ich występowania 

(kwas mrówkowy) lub zastosowań (kwas octowy). Nazwy systematyczne tworzy się od 

nazwy węglowodoru, który ma w cząsteczce tyle samo atomów’ węgla, ile cząsteczka kwasu, 

dodając słowo kwas i końcówkę -owy, np.: 

 

 

 

 

 



1.4. Kwasy karboksylowe również tworzą szereg homologiczny (zdjęcie podzielona na dwie 

części; zob. podręcznik strona 158). 

 

 

 



1.5. Wzór ogólny kwasów karboksylowych. 

 
gdzie: 

R – grupa alkilowa (uwaga!!! film Pana Belfra 29:00 minuta!!!) 

COOH – grupa karboksylowa, grupa funkcyjna 

 

Jako podsumowanie tego zagadnienia proszę obejrzeć film Pana Belfra od 27:08 minuty do 

32:53 minuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY 

2. Kwas metanowy i kwas etanowy, czyli kwas mrówkowy i kwas octowy – budowa, 

otrzymywanie, właściwości. 

Obejrzyj kilka krótkich filmów, które są umieszczone pod tym linkiem: 

https://1drv.ms/u/s!Atb4w_DH0NyNi7hbzECc3XI9A_zy-g?e=rxvYY5 

Ponieważ zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, nie zadaję żadnych zadań do obowiązkowego 

wykonania. Natomiast dla chętnych, na dodatkową ocenę, proponuję wypełnienie i odesłanie 

karty pracy. Następny zestaw z chemii otrzymacie dopiero (???) 21 kwietnia. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY
https://1drv.ms/u/s!Atb4w_DH0NyNi7hbzECc3XI9A_zy-g?e=rxvYY5


 

Dwa kurczaczki się spotkały 

 

i pisankę dać nam chciały. 

 

Z jajka woda wyleciała, 

 

śmigus - dyngus obwieszczała. 

Waldemar Dejnega 



 

 

Kwasy karboksylowe: kwas metanowy i kwas etanowy. 

Nazwisko i imię  

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

1. Podkreśl miejsca występowania kwasu metanowego w przyrodzie i wymień jego zastosowania. 

 

Kwas mrówkowy stosuje się do: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Napisz wzór ogólny kwasów karboksylowych i wzór sumaryczny kwasu metanowego. Określ 
liczbę atomów węgla w alkilu kwasu metanowego. 

wzór ogólny kwasów karboksylowych:  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

wzór sumaryczny kwasu metanowego:  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

liczba atomów węgla w alkilu:  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

3. Otocz grupę karboksylową we wzorze strukturalnym kwasu metanowego. Napisz równanie 
reakcji spalania całkowitego kwasu mrówkowego na podstawie zapisu słownego tej reakcji 
chemicznej. 

 
 

 

Przebieg reakcji spalania całkowitego: kwas metanowy + tlen → tlenek węgla(IV) + woda 

Równanie reakcji chemicznej:  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Otocz grupę karboksylową we wzorze strukturalnym cząsteczki kwasu etanowego. Napisz 
równanie przebiegu fermentacji octowej. 

 
 

 

 

Równanie fermentacji octowej: 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-B) oraz jego uzasadnienie (I-II). 

Kwas etanowy w powietrzu spala się 

A. błękitnym płomieniem, 

1. ponieważ zachodzi spalanie 

I. niecałkowite. 

B. żółtym, kopcącym 
płomieniem, 

II. całkowite. 

 

6. Podkreśl zastosowania kwasu etanowego (octowego). 

 

• konserwacja produktów spożywczych • środek odkażający • paliwo samochodowe  
• produkcja: świec, formaliny, napojów alkoholowych, taśm filmowych, sztucznego jedwabiu 
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