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Drogi Uczniu! 

Otaczający nas świat to świat barw, dźwięków i zapachów. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się 

trzecim elementem wyliczanki – zapachami. Jedne są przyjemne, podobają nam się, a innych nie 

możemy wytrzymać, określając „brzydko pachnie”, czy „brzydki zapach”. Jakie związki za to 

odpowiadają?  

 

23.04.2020 

TEMAT: Estry. 

Temat 33 w podręczniku str. 177-181 

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

WSTĘP 

Estry to związki chemiczne, które odpowiadają za owocowe lub kwiatowe zapachy. Czym są estry? 

Jak możemy je otrzymać? Jakie są ich właściwości i zastosowanie? Na powyższe pytania odpowie nam 

dzisiejsza lekcja. 

 

REALIZACJA TEMATU 

Estry – budowa i właściwości 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO 

Scenariusz lekcji zawiera: 

➢ Budowa i nazewnictwo estrów  

➢ Reakcja estryfikacji 

 

➢ Właściwości i zastosowanie estrów 

➢ Podsumowanie 

➢ Praca domowa 

➢ Dowiedz się więcej 

➢ Słowniczek  

➢ Zadania – cztery interaktywne ćwiczenia z możliwością sprawdzenia poprawności rozwiązania. 

 

Otrzymywanie octanu etylu w reakcji estryfikacji 

https://www.youtube.com/watch?v=D5X7xiw6c4s 

Na podstawie obejrzanego filmu i informacji w podręczniku 

1. uzupełnij tabelkę 

 
 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://www.youtube.com/watch?v=D5X7xiw6c4s
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2. opisz w zeszycie przedmiotowym doświadczenie wg poniższego wzoru 

 

3. oceń poprawność zdań; zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe 

 
 

PODSUMOWANIE 

1. Notatka do zeszytu przedmiotowego (jeżeli już o tym pisałeś(aś), to pomiń daną frazę) 

Estry to ważna grupa związków chemicznych występujących w organizmach żywych. 

Otrzymujemy je w wyniku reakcji estryfikacji, czyli reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami. 

Kwas siarkowy(VI) w reakcji estryfikacji pełni funkcję katalizatora, czyli przyspiesza przebieg reakcji. 

Wzór ogólny estrów to R1COOR2, a grupa charakterystyczna (grupa funkcyjna) to grupa estrowa 

–COO–. 

Estry są słabo rozpuszczalne w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 

organicznych, dlatego wykorzystuje się je jako składniki rozpuszczalników farb i lakierów. 

Niektóre estry mają przyjemne zapachy i te są stosowane m.in. w produkcji perfum i olejków 

eterycznych. 

Ogólne równanie reakcji estryfikacji: 

 
H+ − katalizator reakcji estryfikacji, stężony roztwór kwasu siarkowego(VI), st.H2SO4  

 

PRACA DOMOWA 

1. 3/181 (podręcznik)  

2. Polecenie 1.3/materiał https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO 

3. *4/181 (podręcznik) – zadanie dla chętnych 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
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Czekam na przesłanie rozwiązań zadań obowiązkowych 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://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO 

✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/2253/estry/ 

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

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

 

 

Życzę powodzenia podczas zgłębiania tajników chemii. 

Pozdrawiam 

mailto:becherk69@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA
https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/2253/estry/

