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31. Wyższe kwasy karboksylowe

31. Wyższe kwasy karboksylowe
Cele lekcji: Poznanie pojęcia wyższe kwasy karboksylowe. Poznanie nazw i wzorów wybranych 
kwasów nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i kwasu nienasyconego (oleinowego) oraz 
ich właściwości i zastosowań.

Na dobry początek

a)  Opisz za pomocą podanych określeń fragmenty cząsteczki kwasu palmitynowego i na
pisz wzory. 

grupa alkilowa • grupa karboksylowa

Modele atomów:   C   O   H

Wzór półstrukturalny:     Wzór sumaryczny: 

b) Podkreśl w karcie charakterystyki właściwości kwasu palmitynowego.

Karta charakterystyki

Informacje ogólne
• Niższy / Wyższy kwas karboksylowy
• Kwas nienasycony / nasycony
• Stan skupienia: stały / ciekły
• Barwa: biały / pomarańczowy
• Palność: niepalny / palny
• Rozpuszczalność w wodzie: 

rozpuszczalny / nierozpuszczalny

• Reaktywność chemiczna: 
nie reaguje / reaguje z wodą bromową, 
reaguje / nie reaguje z zasadami, 
reaguje / nie reaguje z tlenkami metali, 
reaguje / nie reaguje z metalami

Wykreśl błędne informacje.
Przykładem wyższego kwasu karboksylowego jest kwas 

mrówkowy / stearynowy. Do kwasów nasyconych zalicza się 

kwas palmitynowy / oleinowy. Kwas stearynowy oraz kwas 

palmitynowy należą do szeregu homologicznego o  wzorze 

ogólnym CnH2n–1COOH / CnH2n+1COOH. Cząsteczka kwasu 

oleinowego zawiera o dwa atomy węgla / wodoru mniej niż 

cząsteczka kwasu stearynowego. Kwas stearynowy ma wzór 

C17H35COOH / C17H33COOH.
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Skojarz i zapamiętaj!

Wyższe kwasy 
karboksylowe

Niższe kwasy 
karboksylowe

C17H35COOH

CH3COOH

HCOOH

C15H31COOH

C17H33COOH
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To doświadczenie musisz znać

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wyż-
szych kwasów karboksylowych. 
a) Uzupełnij na schemacie nazwę odczynnika, którego zastosowanie umożliwi odróż

nienie kwasów karboksylowych na podstawie ich właściwości.  

 

1

C17H35COOH

2

C17H33COOH

b) Napisz obserwacje i sformułuj wniosek.

Obserwacje:  

 

Wniosek:  

 

c) Napisz wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego znajdującego się w probówce 2. 
Otocz kółkiem fragment cząsteczki, którego obecność umożliwia identyfikację tego 
związku chemicznego za pomocą zastosowanego odczynnika. 

Wzór półstrukturalny: 

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową 
w obecności roztworu fenoloftaleiny. Uzupełnij opis obserwacji, sformułuj wniosek i na
pisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej.

C17H35COOH

roztwór NaOH  
+ roztwór 

fenoloftaleiny
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Obserwacje: W czasie ogrzewania kwasu stearynowego z zasadą sodową i roztworem feno-

loftaleiny mieszanina  , a roztwór fenoloftaleiny  . 

Wniosek:  

Równanie reakcji chemicznej:  

53 Obejrzyj film
docwiczenia.pl
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Uzupełnij lub napisz równania reakcji chemicznych wyższych kwasów karboksylowych. 
Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.

a)  C17H35COOH +    CO2 + 

b)  C15H31COOH +    CO2 + 

c) spalanie całkowite kwasu oleinowego 

 

d) przyłączanie bromu do kwasu oleinowego

 

Wymień trzy przykłady zastosowań wyższych kwasów karboksy
lowych w podanej gałęzi przemysłu.

 przemysł kosmetyczny:  

 

 

Dla dociekliwych

Oblicz, ile gramów stearynianu potasu potrzeba, aby jony magnezu zawarte w 200 g roztworu 
azotanu(V) magnezu o stężeniu 5% zostały strącone w postaci praktycznie nierozpuszczal
nej soli. 
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Zapamiętaj!

Wyższe kwasy karboksylowe – kwasy karboksylowe o długich łańcuchach węglowych.
Wyróżnia się wyższe kwasy karboksylowe:

• nasycone, np. kwas stearynowy C17H35COOH, kwas palmitynowy C15H31COOH,

• nienasycone, np. kwas oleinowy C17H33COOH.

W reakcji z zasadami wyższe kwasy karboksylowe tworzą mydła:

zasada + wyższy kwas karboksylowy  mydło + woda

Mydła to sole wyższych kwasów karboksylowych. Mydła sodowe i potasowe dobrze rozpuszczają się 
w wodzie.

Mieszaniny C17H35COOH 
i C15H31COOH używa się  
do wyrobu świec


