
Materiały do pracy zdalnej dla klasy 8 (od 02.04 do 09.04) 

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych. 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 174 – 175. 

Potrzebne informacje znajdziesz również na: 

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL 

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S 

 

Notatka 

Właściwość Niższe kwasy karboksylowe Wyższe kwasy karboksylowe 

stan skupienia ciecze substancje stałe 

rozpuszczalność w wodzie dobrze rozpuszczalne nierozpuszczalne 

uleganie dysocjacji ulegają nie ulegają 

zapach ostry, charakterystyczny delikatny 

palność są palne są palne 

reakcje z metalami aktywnymi zachodzą nie zachodzą 

reakcje z tlenkami metali zachodzą nie zachodzą 

reakcje z zasadami zachodzą zachodzą 

 

 

Temat: Równania reakcji z udziałem kwasów karboksylowych. 

                           Notatka (tekstu pisanego kolorem niebieskim nie przepisuj) 

                                                                     I    n 

Wzór ogólny soli kwasów karboksylowy:   RnM 

R – reszta kwasowa ( część cząsteczki kwasu po oderwaniu ostatniego atomu wodoru) 

M – metal 

n – wartościowość metalu 

Zapamiętaj: reszta kwasowa kwasów monokarboksylowych jest zawsze jednowartościowa. 

Wzory soli kwasów karboksylowych ustala się stosując metodę na krzyż. 

Układanie wzorów soli kwasów karboksylowych 

Jak ułożyć wzór metanianu glinu? 

Piszemy wzór kwasu metanowego  (HCOOH) pomijając ostatni atom wodoru – otrzymujemy 

resztę kwasową tego kwasu, czyli HCOO. Do tej reszty dopisujemy symbol glinu,  zaznaczamy 

wartościowości i dobieramy indeksy na krzyż. 

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S


             I              III 

   (HCOO)3Al     metanian glinu  lub mrówczan glinu 

               I                   II 

   (CH3COO)2Mg    etanian magnezu lub octan magnezu 

Zadanie 1/176 

a) C2H5COOH  + 3,5O2    →  3CO2  + 3H2O  / ∙2 

2C2H5COOH  + 7O2    →  6CO2  + 6H2O   

b) C7H15COOH  + 7O2    →   8CO2  + 8H2O   

Zadanie 2/176 

                                          I                II 

metanian magnezu:  (HCOO)2Mg 

1. 2HCOOH +  Mg →   (HCOO)2Mg  +  H2 

2. 2HCOOH +  MgO →   (HCOO)2Mg  +  H2O 

3. 2HCOOH +  Mg(OH)2 →   (HCOO)2Mg  + 2 H2O 

 

Zadanie 3/176 

                                             I                   I 
a) C17H33COOH  + NaOH  →  C17H33COONa  +  H2O 

                                                oleinian sodu 

                                                     I                     III 

b) 6C3H7COOH  +  2Al     →  2(C3H7COO)3Al   +  3H2 

                                                maślan glinu  lub butanian glinu 

                                                          I                     II 

c) 2C4H9COOH  +  Ba(OH)2   →   (C4H9COO)2Ba   +  2H2O 

                                                     pentanian baru 

 

 

Temat: Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości o kwasach karboksylowych. 

Sprawdź swoje wiadomości z tego rozdziału. Odpowiednie ćwiczenia utrwalające i 

sprawdzające znajdziesz na: 

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DH3YxmeJx 

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL 

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S 
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https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S


 


