
Pochodne węglowodorów

92

30. Kwas etanowy
Cele lekcji: Poznanie właściwości i zastosowań kwasu etanowego. Omówienie procesu fermenta-
cji octowej. Zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali 
i metalami w formie cząsteczkowej. Zapisywanie równań dysocjacji jonowej tego kwasu.

Na dobry początek

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

                  

Wzór sumaryczny    Wzór strukturalny       
Model cząsteczki 

kwasu etanowego

Uzupełnij zdania. 

Zwyczajowo kwas etanowy jest nazywany kwasem  . Wzór 

sumaryczny kwasu etanowego to  . Kwas ten jest pochodną alkanu o na-

zwie  . Zawiera w swojej cząsteczce  atomy węgla oraz 

grupę funkcyjną o nazwie  i wzorze  . 

Jest ona połączona z grupą alkilową o nazwie  . Kwas eta-

nowy można otrzymać w procesie  .

Wykreśl te właściwości, które nie są właściwościami kwasu etanowego. 

 ciecz / substancja stała
 bezbarwny / biały
 ma charakterystyczny zapach / jest bezwonny
 trudno rozpuszcza się w wodzie / bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
 palny / niepalny
 reaguje z metalami aktywnymi / nie reaguje z metalami aktywnymi
 reaguje z tlenkami metali i zasadami / nie reaguje z tlenkami metali i zasadami

a) Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A–B) oraz jego uzasadnienie (I–II). 
Kwas etanowy w powietrzu spala się

A. błękitnym płomieniem,
ponieważ zachodzi spalanie

 I. niecałkowite. 

B. żółtym, kopcącym płomieniem,  II. całkowite. 

b) Podkreśl poprawne równanie reakcji spalania kwasu etanowego w powietrzu. 

A. CH3COOH + O2  2 CO + 2 H2O
B. CH3COOH + O2  CO2 + H2O

C. CH3COOH + O2  CO + H2O
D. CH3COOH + 2 O2  2 CO2 + 2 H2O
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Modele atomów: 
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 O 
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30. Kwas etanowy

To doświadczenie musisz znać

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne Badanie właściwości 
kwasu etanowego przedstawione na schemacie. 

roztwór  
oranżu metylowego

roztwór kwasu 
etanowego

1

uniwersalny papierek 
wskaźnikowy

roztwór kwasu 
etanowego

2

a) Uzupełnij opis obserwacji. 

W probówce 1. oranż metylowy zmienił barwę z   na 

 . W probówce 2. uniwersalny papierek wskaźnikowy za-

barwił się na  .

b) Wybierz poprawne uzupełnienia zdań zawierających wnioski z przeprowadzonego 
doświadczenia. 

Roztwór kwasu etanowego ma odczyn A / B / C. Kwas ten uległ reakcji D / E.
A. zasadowy        B. obojętny        C. kwasowy        D. dysocjacji jonowej        E. hydrolizy

c) Napisz równanie reakcji chemicznej, która uzasadnia odczyn roztworu kwasu etanowego. 

Równanie reakcji chemicznej:  

Przeprowadzono doświadczenia chemiczne przedstawione na schemacie. Sformułuj wnio
sek i napisz równania reakcji chemicznych zachodzących w probówkach (1−3).

1

tlenek miedzi(II)

kwas 
etanowy

      

sód

kwas 
etanowy

2

           

roztwór  
kwasu etanowego

zasada sodowa 
z roztworem 

fenoloftaleiny

3

Wniosek:  

 

Równania reakcji chemicznych: 

1.  

2.  

3.  

46 Obejrzyj film
docwiczenia.pl
Kod: C8Y9XB

47 



Pochodne węglowodorów

94

Według jednego z przepisów na śliwki marynowane należy przygoto-
wać zalewę z  4

1  szklanki 6-procentowego octu i 3 szklanek wody. Oblicz 
stężenie procentowe tego roztworu. Przyjmij, że szklanka ma objętość 
250 ml, gęstość 6-procentowego octu wynosi dCH3COOH = 1,007 

cm
g

3 , 
a gęstość wody dH2O = 1 

cm
g

3 .

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

 przemysł tworzyw sztucznych:  

 przemysł kosmetyczny:  

 przemysł farmaceutyczny:  

Dla dociekliwych

Zaproponuj doświadczenie chemiczne umożliwiające porównanie 
mocy kwasów etanowego i węglowego. Narysuj schemat, napisz obser-
wacje i sformułuj wniosek. Skorzystaj z różnych źródeł informacji. 
Schemat:  

Obserwacje:  

 

Wniosek:  
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Zapamiętaj!

Kwas etanowy CH3COOH
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Właściwości kwasu etanowego
• bezbarwna ciecz

• bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie 

• wykazuje odczyn kwasowy 

• ma charakterystyczny zapach

• ulega dysocjacji jonowej

• reaguje z metalami, tlenkami metali i zasadami

• ulega reakcjom spalania

Skorzystaj ze wzorów 
na gęstość i stężenie 
procentowe roztworu.

Ocet chroni owoce 
przed zepsuciem


