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Drogi Uczniu! 

Poznane kwasy mrówkowy i octowy należą do tzw. niższych kwasów karboksylowych,  

a o przedstawicielach wyższych kwasów karboksylowych porozmawiamy dzisiaj. 

 

16.04.2020 

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. 

Temat 31 w podręczniku str. 169-173 

TEMAT LEKCJI, a pod nim NOTATKĘ zapisz w zeszycie przedmiotowym. 

WSTĘP 

Nasuwa się szereg pytań: 

1. Co to są wyższe kwasy karboksylowe? 

2. Jakie kwasy należą do tej grupy i jakie są ich wzory? 

3. Jaka jest budowa ich cząsteczki? 

4. Czy właściwości fizyczne wyższych kwasów karboksylowych są podobne do właściwości 

niższych kwasów karboksylowych? 

5. Jakim ulegają reakcjom? 

6. Jakie jest zastosowanie mają te związki chemiczne? 

Nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć na wszystkie wyżej postawione pytania, dlatego też krok po 

kroku pytanie po pytaniu będziemy szukali odpowiedzi. 

 

REALIZACJA TEMATU 

Jak uważnie przeczytałeś(aś) temat w podręczniku, to na dwa pierwsze pytania znasz już 

odpowiedź.  

Wyższe kwasy karboksylowe – to kwasy o długich łańcuchach węglowych, nazywane kwasami 

tłuszczowymi. 

Skąd nazwa kwasy tłuszczowe? Odpowiedź… (ustnie) 

Przedstawicielami tych kwasów są: 

 ❖ kwas palmitynowy 

❖ kwas stearynowy 

❖ kwas oleinowy 

C15H31COOH 

C17H35COOH 

C17H33COOH 

 

Naucz się nazw i wzorów ww. kwasów. 

 

Zadanie 1. Przepisz i podkreśl w karcie charakterystyki właściwości kwasu palmitynowego. 
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Klikając w link https://docwiczenia.pl/ i wpisując kod C86UCA obejrzysz doświadczenie „Badanie 

właściwości wyższych kwasów karboksylowych”.  

Na podstawie obejrzanego filmu opisz w zeszycie przedmiotowym doświadczenie wg poniższego wzoru. 

Doświadczenie: Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych 

 
 

 

 

Kolejne zagadnienie to reakcja wyższych kwasów karboksylowych z mocnymi zasadami. 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu InfoPlus – Scenariusz nr 3 Chemia – Otrzymywanie mydła. 

Kliknij w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0 

Na podstawie obejrzanego filmu opisz w zeszycie przedmiotowym doświadczenie wg poniższego wzoru. 

Doświadczenie: Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową w obecności roztworu fenoloftaleiny 

 

https://docwiczenia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0
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ZAPISZ I ZAPAMIĘTAJ! 

 
 

Dlaczego mydło myje? Film nagrany przy współudziale młodszych kolegów, zabawny, ale proszę 

oglądać swoim już nieco poważnym okiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=xqxf-GFUqcc 

„Częste mycie skraca życie, skóra się ściera i człowiek umiera” – prawda czy mit? A przede wszystkim 

jak działa mydło i jak zrobić je w domowych warunkach (Ale ostrożnie!!!). 

JAK ZE SMALCU ZROBIĆ MYDŁO? – Nauka. To lubię. 

https://www.youtube.com/watch?v=qlmqD4QQwn4 

Kart pracy 1. Dlaczego mydło nie zawsze pieni się w wodzie? (przepisz treści zadań do zeszytu 

przedmiotowego lub wydrukuj i wklej, a następnie rozwiąż) 

 

PODSUMOWANIE 

1. Podsumowaniem wiadomości o wyższych kwasach karboksylowych będzie prezentacja. 

Przeanalizuj ją i jeżeli wcześniej coś umknęło Twojej uwadze, to zapisz to teraz. 

Wyższe kwasy karboksylowe 

https://prezi.com/7dxiwpx_hjd6/wyzsze-kwasy-karboksylowe/ 

 

2. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych. Temat 32 w podręczniku str. 174-176.  

W załączeniu Karta pracy 2. składająca się z trzech stron. 

 

PRACA DOMOWA 

1. *3/176 (podręcznik) – zadanie dla chętnych 

2. Czekam na przesłanie rozwiązania Kart pracy 1 i 2 oraz zadania dla chętnych. Rozwiązania 

(najlepiej w pliku pdf, jeżeli z jakiejś przyczyny nie, to może być w edytorze tekstu – jako tekst lub 

zrzuty ekranu, jeżeli i to zawiedzie, to pozostaje zdjęcie) zadań domowych proszę odsyłać na adres 

e-mail: becherk69@gmail.com.   

Dziękuję  

 

Wykorzystane zasoby:  

✓ https://www.nowaera.pl/nz  

✓ https://docwiczenia.pl/ 

✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://prezi.com/  

✓ Zeszyt ćwiczeń. Chemia Nowej Ery. Klasa 8, Nowa Era 

✓ Podręcznik. Chemia Nowej Ery. Klasa 8, Nowa Era 

 

 

Życzę powodzenia podczas zgłębiania tajników chemii. 

Pozdrawiam 

https://www.youtube.com/watch?v=xqxf-GFUqcc
https://www.youtube.com/watch?v=qlmqD4QQwn4
https://prezi.com/7dxiwpx_hjd6/wyzsze-kwasy-karboksylowe/
mailto:becherk69@gmail.com
https://www.nowaera.pl/nz
https://docwiczenia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA
https://prezi.com/
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Korzystam z informacji

Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Po dodaniu mydła do wody pozbawionej jonów wapnia lub magnezu 
powstaje piana. P F

2. W wodzie zawierającej jony Ca2+ lub Mg2+ strąca się osad mydła. P F

3. Reakcja stearynianu sodu z jonami wapnia to reakcja analizy. P F

Napisz równania reakcji chemicznych w formie jonowej skróconej. Podkreśl wzory soli 
trudno rozpuszczalnych i podaj ich nazwy. 

a) palmitynian potasu + chlorek magnezu

Równanie reakcji chemicznej:  

Nazwa soli trudno rozpuszczalnej:  

b) oleinian sodu + azotan(V) wapnia

Równanie reakcji chemicznej:  

Nazwa soli trudno rozpuszczalnej:  

55 
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Dlaczego mydło nie zawsze pieni się  
w wodzie? 
To, czy mydło pieni się w wodzie, zależy od jej twardości,  
czyli głównie zawartości jonów wapnia i magnezu.  
W twardej wodzie mydło reaguje z zawartymi w niej  
jonami wapnia lub magnezu. W wyniku tej reakcji  
powstaje trudno rozpuszczalna sól kwasu karboksylowego,  
która strąca się w postaci osadu.

 1   Mydło w wodzie destylowanej pieni się bardzo dobrze.

 2   Mydło w wodzie twardej, czyli zawierającej jony wapnia 
lub magnezu, pieni się słabo lub wcale.

Przykładem reakcji strącania osadu mydła w twardej wodzie jest reakcja stearynianu 
sodu z solami wapnia rozpuszczalnymi w wodzie:

Zapis cząsteczkowy: 2 C17H35COONa + CaCl2  (C17H35COO)2Ca + 2 NaCl

Zapis jonowy: 2 C17H35COO– + 2 Na+ + Ca2+ + 2 Cl−  (C17H35COO)2Ca + 2 Na+ + 2 Cl−

Zapis jonowy skrócony: 2 C17H35COO– + Ca2+  (C17H35COO)2Ca

mydła toaletowe w kostkach 
to mydła sodowe − twarde, 
białe substancje stałe, dobrze 
rozpuszczalne w wodzie

 1  2
Wpływ twardości wody na powstawanie piany

https://www.docufreezer.com


99

32. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

32.  Porównanie właściwości 
kwasów karboksylowych

Cele lekcji: Określenie zmian właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łań-
cucha węglowego. Zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe.

Na dobry początek

Wykreśl błędne informacje.

Gęstość kwasów karboksylowych zwiększa / zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się ich 

masy cząsteczkowej. Kwasy karboksylowe, które mają od 1 do 3 / od 11 do 16 atomów węgla 

w cząsteczkach, dobrze rozpuszczają się w wodzie. Niższe kwasy karboksylowe ulegają / nie 

ulegają dysocjacji jonowej. Reaktywność chemiczna kwasów karboksylowych zmniejsza / 

zwiększa się wraz ze zwiększaniem się liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Wyższe kwasy 

karboksylowe to oleiste ciecze / substancje stałe o delikatnych / ostrych zapachach.

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fał
szywe.

1. Reaktywność kwasów karboksylowych wynika 
z obecności w ich cząsteczkach grupy karboksylowej. P F

2. Kwasy karboksylowe są palne. P F

3. Niższe kwasy karboksylowe reagują z metalami, 
tlenkami metali i zasadami. P F

4. Wyższe kwasy karboksylowe nie reagują 
z metalami, tlenkami metali i zasadami. P F

5. Wyższe kwasy karboksylowe ulegają dysocjacji 
jonowej. P F

Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego kwasów karboksylowych.

a)  C2H5COOH +    + 

b)  C4H9COOH +    + 

c)  C15H31COOH +    + 

d)  C17H35COOH +    + 

60 
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Reakcja kwasu 
etanowego z magnezem

https://www.docufreezer.com


Pochodne węglowodorów
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Przyporządkuj do podanych grup kwasów karboksylowych ich wzory sumaryczne.

a) niższe kwasy karboksylowe I. HCOOH
b) kwasy karboksylowej o średniej długości łańcucha II. C17H33COOH
c) wyższe kwasy karboksylowe III. CH3COOH
  IV. C3H7COOH
  V. C15H31COOH
  VI. C2H5COOH
  VII. C9H19COOH

a)         b)        c) 

Podkreśl wzory sumaryczne kwasów karboksylowych, które ulegają dysocjacji jonowej. 
Napisz równania dysocjacji jonowej tych kwasów. 

C17H33COOH • CH3COOH • C18H37COOH • C2H5COOH • C15H31COOH

Równania dysocjacji jonowej: 
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To doświadczenie musisz znać

Przeprowadzono doświadczenia chemiczne przedstawione na schemacie. Napisz i uzgodnij 
równania reakcji chemicznych zachodzących w probówkach (1−3). Napisz nazwy produktów.

1kwas 
palmitynowy

wodorotlenek baru sód

kwas 
propionowy

2

tlenek wapnia

kwas 
etanowy

3

Równania reakcji chemicznych:

1.  

2.  

3.  

Nazwy produktów:

1.  

2.  

3.  

65 

https://www.docufreezer.com
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32. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

Kwasy dikarboksylowe to kwasy zawierające w cząsteczce dwie grupy karboksylowe. Przy-
kładem takiego kwasu jest kwas szczawiowy. 

a) Uzupełnij informacje dotyczące budowy cząsteczki kwasu szczawiowego. Skorzystaj 
z modelu. 

                 

Wzór sumaryczny   Wzór strukturalny         
Model cząsteczki 

kwasu etanodiowego

Masa cząsteczkowa:  

Skład procentowy: %C =  %H =  %O = 

Stosunek masowy pierwiastków chemicznych: mC : mH : mO = 

b) Podaj trzy przykłady występowania tego kwasu.

 

 

 

Dla dociekliwych

Fermentacja masłowa to proces zachodzący z udziałem bakterii masłowych w warunkach 
beztlenowych. Bakterie masłowe rozkładają glukozę (C6H12O6) na kwas masłowy, tlenek 
węgla(IV) i wodór. Uzupełnij i uzgodnij równanie reakcji fermentacji masłowej. 

 C6H12O6   +  + 
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Skorzystaj z układu 
okresowego.

Zapamiętaj!

Stan skupienia kwasów karboksylowych w temperaturze 20°C

1 ≤ n ≤ 3

ciecze

4 ≤ n ≤ 10

ciecze oleiste

n ≥ 11

substancje stałe

wyższe kwasy karboksylowe

niższe  
kwasy 

karboksylowe

kwasy karboksylowe 
o średniej długości 

łańcucha węglowego

Wraz ze zwiększaniem się liczby atomów węgla (n) w cząsteczkach kwasów karboksylowych 
zmniejszają się: gęstość, rozpuszczalność w wodzie, łatwość ulegania dysocjacji jonowej oraz 
reaktywność. 

Modele atomów: 

 C 

 O 

 H

https://www.docufreezer.com

