
Chemia  - klasa 8   

Data: 06.04.2020r. (poniedziałek) 

Temat lekcji: Kwas metanowy i kwas etanowy. 

Cel główny: Znam występowanie, właściwości i zastosowania kwasu metanowego i 
etanowego. 

 

Kryteria sukcesu: 

1. Zapisuję równania reakcji spalania kwasu metanowego i etanowego . 

2. Zapisuję reakcje dysocjacji jonowej kwasu metanowego i etanowego. 

3. Opisuję właściwości kwasu metanowego i etanowego. 

4. Zapisuję równania reakcji kwasu metanowego i etanowego z: wodorotlenkami, 

tlenkami metali, i metalami. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM    

 

 

KWAS METANOWY ( MRÓWKOWY) 

 

Kwas metanowy HCOOH, zwyczajowo zwany kwasem mrówkowym, jest 

przedstawicielem kwasów karboksylowych. Substancja ta jest ciekła, bezbarwna, o 

ostrym zapachu i dobrze rozpuszczalna w wodzie. 

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Jest lotny, a jego pary 

drażnią błony śluzowe. 

Roztwór wodny kwasu mrówkowego przewodzi prąd elektryczny oraz powoduje 

czerwone zabarwienie soku z czerwonej kapusty. A zatem zachodzi reakcja dysocjacji 

elektrolitycznej: 

HCOOH → HCOO− + H+ 

 

Sole kwasu mrówkowego nazywamy mrówczanami. Powstają w wyniku reakcji kwasu 

mrówkowego z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami: 

 

a) Kwas + metal =sól + wodór ↑ 

 

             2HCOOH + 2Na → 2HCOONa + H2↑ 

 

b) Kwas + tlenek metalu = sól + woda 

  

             2 HCOOH + CuO → (HCOO)2Cu + H2O 

 

c) Kwas + wodorotlenek = sól + woda 

 

          2 HCOOH + Ca(OH)2 → (HCOO)2Ca + 2 H2O 



KWAS ETANOWY ( OCTOWY) 

 

Stężony kwas octowy jest substancją łatwopalną. Powoduje oparzenia skóry oraz 

oczu. Ze względu na zagrożenia w szkolnej pracowni chemicznej nie przechowuje się 

stężonego roztworu kwasu octowego. Do doświadczeń używany jest jedynie roztwór 

kwasu octowego, którego stężenie nie przekracza 10%. 

Kwas octowy można bardzo łatwo rozpoznać po ostrym, charakterystycznym 

zapachu. Z tego względu butelkę z kwasem staramy się szybko i szczelnie zamykać. 

Roztwór wodny kwasu octowego  przewodzi prąd elektryczny oraz powoduje 

czerwone zabarwienie soku z czerwonej kapusty. A zatem zachodzi reakcja dysocjacji 

elektrolitycznej:  

 

CH3COOH → CH3COO- + H+ 

 

1. Kwas etanowy (octowy)  można zobojętnić zasadami. 

 

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 

 

2. Reakcja kwasu octowego z metalami 

 

2 CH3COOH + Mg →(CH3COO)2Mg + H2 

 

3. Reakcja kwasu octowego z tlenkami metali: 

 

2 CH3COOH + Na2O → 2 CH3COONa + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


