
Chemia klasa 8  

Data: 02.04.2020r. (czwartek) 

 

Temat lekcji: Kwasy karboksylowe. 

 

Cel główny: Znam pojęcie kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa, znam nazwy 

oraz wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe kwasów 

karboksylowych. 

 

Kryteria sukcesu: 

1. Podaję definicje: kwas karboksylowy, grupa karboksylowa 

2. Podaję nazwy systematyczne i zwyczajowe kwasów karboksylowych. 

3. Zapisuję wzór ogólny kwasów karboksylowych. 

4. Zapisuję wzory kwasów karboksylowych. 

 

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM    

 

Kwasy organiczne to pochodne węglowodorów 

 

Kwasy organiczne zawierające w cząsteczkach grupę karboksylową nazywamy 
kwasami karboksylowymi. 
Kwasy organiczne z jedną grupą karboksylową w cząsteczce, podobnie jak węglowodory, 
tworzą szereg homologiczny. 
 
Nazewnictwo kwasów karboksylowych. 
 

Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych są dwuczłonowe. W nazwie 
systematycznej do słowa „kwas” dodajemy nazwę alkanu o tej samej liczbie atomów 
węgla w cząsteczce, dołączając końcówkę -owy, np. kwas metanowy, kwas etanowy. 

Nazwy zwyczajowe są związane z miejscami występowania kwasów. Kwas 
mrówkowy występuje w jadzie mrówek, kwas masłowy – w zjełczałym maśle, a kwas 
mlekowy – w niektórych produktach mlecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeżeli kwas karboksylowy jest pochodną alkanu i zawiera w cząsteczce jedną grupę 
karboksylową, to możemy zapisać jego wzór ogólny: 

 

CnH2n+1COOH 
 
Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych będących pochodnymi alkanów. 
 
Kwasy organiczne mogą w swoich cząsteczkach zawierać kilka grup karboksylowych (np. 
kwas szczawiowy) oraz inne grupy funkcyjne np. hydroksylową (np. kwas mlekowy). 
 
Kwas mrówkowy -  HCOOH 
 

Kwas mrówkowy występuje w jadzie mrówek, które wykorzystują go do 
niszczenia pasożytów. Ten sam kwas produkują m.in. pszczoły oraz dobrze znana nam 
roślina o parzących właściwościach – pokrzywa. Po dotknięciu pokrzywy natychmiast 
poczujemy pieczenie i kłucie, a na skórze pojawią się swędzące bąble. Dzieje się tak 
dlatego, że umiejscowione na liściach włoski parzące wstrzykują pod skórę kwas 
mrówkowy. 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 



Kwas octowy – CH3COOH 
 
Proces psucia się wina polega na przemianie alkoholu etylowego w kwas octowy. Reakcja 
zachodzi pod wpływem tlenu i enzymów wytwarzanych przez bakterie octowe. Proces 
ten nazywamy fermentacją octową. 
 
Równanie reakcji – zapis słowny: 

etanol + tlen −→ kwas octowy + woda 
 
Równanie reakcji – zapis cząsteczkowy: 

C2H5OH + O2 −→  CH3COOH + H2O 
 
Z równania reakcji wynika, że: 
 
Alkohol etylowy przy dostępie tlenu i pod wpływem enzymów ulega reakcji chemicznej, 
a jej produktami są kwas octowy i woda. 
Kwas octowy zawiera w swej cząsteczce tyle samo atomów węgla co etan. A zatem, ze 
względu na podobieństwo składu, substancję tę zaliczamy do pochodnych etanu. Stąd 
jego nazwa systematyczna – kwas etanowy. 
 

KWAS OCTOWY 
 

 

 
 

 


