
Pochodne węglowodorów
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29. Kwas metanowy
Cele lekcji: Poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu metanowego. 

Na dobry początek

Napisz wzór sumaryczny i narysuj wzór strukturalny kwasu metanowego. Skorzystaj 
z modelu.

                 

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny       
Model cząsteczki 

kwasu metanowego

Modele atomów:    C   O  H

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

1. Kwas mrówkowy to nazwa zwyczajowa kwasu metanowego. P F

2. Kwas metanowy ma stały stan skupienia i bardzo dobrze rozpuszcza się 
w wodzie. P F

3. Kwas metanowy powoduje poparzenia skóry. P F

4. Wodny roztwór kwasu metanowego ma charakterystyczny owocowy 
zapach. P F

5. Kwas metanowy ulega reakcjom spalania i reakcji dysocjacji jonowej. P F

a)  Uzupełnij równanie dysocjacji jonowej kwasu metanowego. 
Podaj nazwę anionu powstającego w tym procesie.

HCOOH 
H2O

  + H+

Nazwa anionu: 

b) Zaznacz barwy wskaźników w wodnym roztworze kwasu 
metanowego. Podkreśl poprawne dokończenie zdania.

  Oranż metylowy Uniwersalny papierek wskaźnikowy

     

Wodny roztwór kwasu metanowego ma wartość pH < 7 / pH = 7 / pH > 7.
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Skojarz i zapamiętaj!

 kwas = kwas
 mrówkowy    metanowy

Dysocjacja jonowa kwasów 

HmR 
H2O

 m H+ + Rm–I m

gdzie:
R – reszta kwasowa,
m –  wartościowość reszty 

kwasowej równa liczbie 
atomów wodoru 
w cząsteczce kwasu.
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29. Kwas metanowy

Napisz i uzgodnij równanie reakcji całkowitego spalania kwasu metanowego.

 

Stężony kwas metanowy to 85-procentowy wodny roztwór tego kwasu. Oblicz objętość stężonego 
roztworu kwasu metanowego oraz objętość wody, które należy zmieszać, aby otrzymać 10 g 
roztworu tego kwasu o stężeniu 10%. Przyjmij gęstość stężonego roztworu 
kwasu metanowego dHCOOH = 1,22 

cm
g

3 i gęstość wody dH2O = 1 
cm
g

3.

Wymień po jednym przykładzie zastosowania kwasu metanowego w każdej z podanych 
gałęzi przemysłu. 

 przemysł kosmetyczny:  

 przemysł farmaceutyczny:  

 przemysł spożywczy:  

Dla dociekliwych

Na skalę przemysłową kwas metanowy otrzymuje się między innymi w dwuetapowym pro-
cesie z wykorzystaniem tlenku węgla(II). W pierwszym etapie w wyniku reakcji tlenku wę-
gla(II) z wodorotlenkiem sodu, prowadzonej w podwyższonej temperaturze i pod zwiększo-
nym ciśnieniem, tworzy się metanian sodu. W drugim etapie otrzymaną sól poddaje się 
reakcji z roztworem kwasu siarkowego(VI). Produktami tej reakcji chemicznej są kwas me-
tanowy i wodorosól kwasu siarkowego(VI). Napisz równania reakcji chemicznych zacho-
dzących w obu etapach opisanego procesu.

Etap pierwszy:  

Etap drugi:  
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Kwas metanowy

Zapamiętaj!

Kwas metanowy HCOOH 
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Właściwości kwasu metanowego
• bezbarwna ciecz

• bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie

• ma ostry, duszący zapach

• trujący

• powoduje oparzenia

•  ulega reakcjom spalania i reakcji dysocjacji 
jonowej

• łatwopalny


