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Na dzisiejszej lekcji:
 przypomnisz sobie, jak zbudowana jest cząsteczka 

kwasu etanowego,

 dowiesz się, które właściwości kwasu etanowego 

zaliczamy do fizycznych, a które do chemicznych,

 poznasz proces fermentacji octowej,

 nauczysz się zapisywać przebieg procesu dysocjacji 

kwasu etanowego,

 dowiesz się, jak tworzyć wzory i nazwy soli 

kwasu etanowego,

 nauczysz się zapisywać równania reakcji otrzymywania 

soli kwasu etanowego,

 poznasz zastosowania kwasu etanowego.



– czyli „na co będę zwracać uwagę”:

 napiszesz wzory kwasu etanowego,

 wyjaśnisz na czym polega fermentacja octowa,

 wymienisz właściwości fizyczne i chemiczne 
kwasu etanowego,

 napiszesz wzory soli kwasu etanowego oraz ich nazwy,

 napiszesz równania reakcji otrzymywania soli 
kwasu etanowego,

 napiszesz równanie reakcji spalania całkowitego 
kwasu etanowego,

 wymienisz zastosowania kwasu etanowego.

Na

Be Zu



Kwas etanowy - co to za substancja?

 Zwyczajowa nazwa kwasu etanowego 

to kwas octowy.

 Popularny w naszych domach ocet 

to wodny roztwór kwasu etanowego

o stężeniu 6% lub 10%.

 Charakterystyczny, kwaśny smak octu 

sprawia, że jest wykorzystywany jako 

przyprawa.

Źródło: auchandirect.pl



Jak zbudowana jest cząsteczka 

kwasu etanowego?

 W skład cząsteczki kwasu 
etanowego wchodzą:
2 atomy węgla, 2 atomy tlenu 
i 4 atomy wodoru.

 Nazwa systematyczna wywodzi się 
od nazwy etanu, posiadającego 
w cząsteczce 2 atomy węgla.

 Między atomami występują
wiązania kowalencyjne.

Źródło: Scholaris.pl
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Jakimi wzorami opiszemy kwas etanowy?

Kwas etanowy, niższy kwas karboksylowy, 

najczęściej zapisuje się za pomocą wzoru :

CH3COOH

Wzór ten określa się nazwą: sumaryczny

Wzór strukturalny kwasu etanowego:

Alkil (grupa alkilowa)
Grupa karboksylowa, 

grupa funkcyjna



Jak możemy otrzymać kwas etanowy?

Kwas etanowy możemy otrzymać 

w wyniku fermentacji octowej.

Jest to biochemiczny proces powstawania 

kwasu octowego z alkoholu etylowego,

pod wpływem enzymów wytwarzanych 

przez bakterie octowe w warunkach 

tlenowych.

Zapis reakcji fermentacji octowej:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

etanol + tlen → kwas etanowy + woda

enzymy

enzymy



Doświadczenie
Jakie właściwości kwasu etanowego 

możemy zbadać ?

Wykonanie:

Niewielką ilość octu nalej do probówki. Zbadaj barwę 

i zapach. Określ stan skupienia. Następnie do probówki 

z octem dodaj wodę.

Obserwacje:

Ocet nie ma barwy, ma ostry, nieprzyjemny zapach, jest 

cieczą. Po dodaniu wody, miesza się z nią.

Wnioski:

Kwas etanowy jest bezbarwną cieczą, o charakterystycznym,

ostrym zapachu. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.



Jakie właściwości ma stężony kwas etanowy?

Czysty kwas etanowy (octowy) jest 

żrącą cieczą, łatwopalną - informują 

nas o tym piktogramy na etykiecie. 

Do doświadczeń szkolnych używamy 

zazwyczaj roztwór kwasu octowego,

którego stężenie nie przekracza 10%.

Więcej szczegółowych informacji

znajdziecie w karcie charakterystyki.

Źródło: apitec.pl



Doświadczenie
Jaki odczyn ma wodny roztwór kwasu etanowego?

Wykonanie:

Zanurz uniwersalny papierek wskaźnikowy 

w roztworze kwasu etanowego.

Do probówki z wywarem z czerwonej 

kapusty dodaj niewielką ilość kwasu etanowego.

Obserwacje:

Barwa wskaźników w roztworze zmieniła się

na czerwoną.

Wnioski:

Kwas etanowy wykazuje odczyn kwasowy,

jego pH < 7. W roztworze są obecne 

kationy wodoru H+ .

Źródło: epodreczniki.pl



Doświadczenie
Jak sprawdzić czy kwas etanowy jest elektrolitem?

Wykonanie:

Do naczynia z octem wprowadź przyrząd

do badania przepływu prądu.

Obserwacje:

Po zanurzeniu elektrod w roztworze kwasu 

etanowego, żarówka zaświeciła się.

Wnioski:

Roztwór kwasu etanowego przewodzi prąd 

elektryczny, więc zawiera jony.

Kwas etanowy ulega dysocjacji elektrolitycznej 

(jonowej). Źródło: epodreczniki.pl



Jak napisać przebieg dysocjacji 

kwasu etanowego?

wodórreszta 

kwasowa

Wzór CH3COOH dzielimy na dwie części:

CH3COOH

CH3COO- i H+

anion etanianowy i kation wodoru

(anion octanowy)

Proces dysocjacji kwasu etanowego zapiszemy następująco:

CH3COOH CH3COO- + H+

Opis: kwas etanowy (octowy) dysocjuje na: 

aniony etanianowe (octanowe) i kationy wodoru.

H2O



Doświadczenie

Jak kwas etanowy reaguje z zasadą sodową?

Źródło:epodreczniki.pl

slideplayer.pl



Doświadczenie
Jak kwas etanowy reaguje z zasadą sodową?

https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4

Zobacz od minuty 2:21 do 3:37

https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4


Doświadczenie

Jak kwas etanowy reaguje z zasadą sodową?

Wykonanie:

Do roztworu zasady dodaj kroplę fenoloftaleiny. Następnie wkraplaczem 

dodawaj roztwór kwasu etanowego. Roztwór przelej do parownicy i odparuj 

wodę.

Obserwacje:

Malinowy roztwór po dodaniu kwasu, odbarwił się.

Wnioski:

Między kwasem i zasadą zaszła reakcja, zmieniło się pH wyjściowego 

roztworu. Po odparowaniu wody z roztworu, pojawiają się kryształki soli.



Jak wygląda zapis cząsteczkowy zasady sodowej 

z kwasem etanowym?

Kwas etanowy reaguje z zasadą sodową, w wyniku reakcji 
powstaje sól i woda:

NaOH + CH3COOH → ? + H2O

Jak zapisać wzór soli kwasu etanowego?

Na+ CH3COO-

kation metalu i anion reszty kwasowej

wzór soli: CH3COONa

Uwaga! W indeksach dolnych nie wpisujemy żadnej cyfry, ponieważ metal 
i reszta kwasowa mają wartościowość I

Zapis cząsteczkowy reakcji:

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O



Jak utworzyć nazwy soli kwasu etanowego?

CH3COO- nazywamy anionem etanianowym,

(lub zwyczajowo anion octanowy).

Nazwę soli kwasu etanowego tworzymy :

nazwa anionu + nazwa metalu

reszty kwasowej

(bez końcówki -owy)

Nazwa soli o wzorze

CH3COONa

etanian sodu (octan sodu)



Doświadczenie

Jak kwas etanowy reaguje z magnezem?

https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0&t=196s

https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0&t=196s


Doświadczenie

Jak kwas etanowy reaguje z magnezem?

Wykonanie:

Do probówki z kwasem etanowym dodaj kilka wiórków 

magnezowych.

Obserwacje:

Magnez gwałtownie reaguje z kwasem etanowym, roztwarza 

się w nim. Probówka staje się ciepła. Wydziela się 

bezbarwny, lżejszy od powietrza gaz,

który po przyłożeniu zapalonego łuczywka (u wylotu 

probówki), zapala się z charakterystycznym dźwiękiem.

Wnioski:

Kwas etanowy reaguje z metalami, dając sól 

i wodór. Jest to reakcja egzoenergetyczna.

Źródło:epodreczniki.pl



Jak zapisać równanie reakcji magnezu 

z kwasem etanowym?

magnez + kwas etanowy → ? + H2

Mg + CH3COOH → CH3COOMg + H2

Tak zapisany wzór soli nie jest poprawny. Magnez w związkach

chemicznych jest dwuwartościowy, a reszta tego kwasu jest

jednowartościowa. Dlatego resztę kwasową należy zapisać w nawiasie

i uzupełnić indeks stechiometryczny 2 wpisując go za nim. Poprawny

wzór soli:(CH3COO)2Mg

Mg + CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2

Mg + 2 CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2

nazwa soli: etanian magnezu (octan magnezu)

Uwaga!

Należy uzupełnić współczynniki

stechiometryczne.



Doświadczenie
Jak kwas etanowy reaguje z tlenkiem miedzi(II)?

https://www.youtube.com/watch?v=L_BMzDWbVOw

https://www.youtube.com/watch?v=L_BMzDWbVOw


Doświadczenie

Jak kwas etanowy reaguje z tlenkiem miedzi(II)?

Wykonanie:

Do probówki umieszczonej w statywie dodaj kwas 

etanowy oraz niewielką ilość tlenku miedzi(II). 

Delikatnie ogrzewaj probówkę.

Obserwacje:

Czarny tlenek miedzi(II) roztwarza się w kwasie 

etanowym. Roztwór w probówce zmienia barwę na 

niebieską.

Wnioski:

Kwas etanowy reaguje z tlenkami metali.

2 CH3COOH + CuO T (CH3COO)2Cu + H2O

Nazwa soli: etanian miedzi(II) lub octan miedzi(II)

Jest to reakcja endoenergetyczna.
Źródło:epodreczniki.pl



Czy kwas etanowy ulega reakcji spalania?

Stężony kwas etanowy spala się niebieskim płomieniem. 

Równanie reakcji spalania całkowitego:

CH3COOH + O2 CO2 + H2O

CH3COOH +2 O2 2 CO2 + 2 H2O

Produkty spalania całkowitego kwasu etanowego: 

tlenek węgla(IV) i woda.

Uwaga! Pamiętaj o 

współczynnikach 

stechiometrycznych



Czy kwas etanowy bierze udział 

w innych reakcjach?

Najpopularniejszą reakcją kwasu etanowego jest reakcja 

z sodą oczyszczoną. Można ją przeprowadzić na kilka 

różnych sposobów, co ważne doświadczenia można wykonać 

w domu ;)

Źródło: zakumaj.pl, fununiversity.pl



Podsumowanie

Podsumujmy wiadomości o właściwościach CH3COOH

Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne

• ciecz

• bezbarwny

• miesza się z wodą

• ostry, charakterystyczny 

zapach

• stężony - żrący i palny

• spala się niebieskim 

płomieniem

• reaguje z wodorotlenkami, 

tlenkami metali i metalami

• reaguje z niektórymi solami, 

np. z węglanami 

i wodorowęglanami



Rusz głową

1. Na podstawie wzorów podaj nazwy następujących soli:

a) CH3COOK

b) (CH3COO)2Zn

c) (CH3COO)3Fe

2. Napisz wzory soli kwasu etanowego na podstawie nazw:

a) etanian (octan) litu

b) etanian (octan) wapnia

c) etanian (octan) glinu



Odpowiedzi

1. Na podstawie wzorów podaj nazwy następujących soli:

a) CH3COOK

b) (CH3COO)2Zn

c) (CH3COO)3Fe

2. Napisz wzory soli kwasu etanowego na podstawie nazw:

a) etanian (octan) litu

b) etanian (octan) wapnia

c) etanian (octan) glinu

etanian (octan) potasu

etanian (octan) cynku

etanian (octan) żelaza(III)

CH3COOLi

(CHCOO)2Ca

(CH3COO)3Al



Rusz głową

1. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego 

z wodorotlenkiem potasu.

2. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego 

z tlenkiem wapnia.

3. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego z cynkiem.



Odpowiedzi

1. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego 

z wodorotlenkiem potasu:

2. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego 

z tlenkiem wapnia:

3. Napisz równanie reakcji kwasu etanowego z cynkiem:

CH3COOH + KOH CH3COOK + H2O

2 CH3COOH + CaO (CH3COO)2Ca + H2O

2 CH3COOH + Zn (CH3COO)2Zn + H2



Zastosowania kwasu etanowego

Źródło: epodreczniki.pl



Wyzwanie

 Jak wyjaśnisz fakt, że kwas etanowy ma bardzo wysoką 

temperaturę wrzenia w stosunku do jego masy 

cząsteczkowej?

 Dlaczego czysty kwas octowy bywa nazywany "lodowatym" ?



Podsumowanie

Po dzisiejszej lekcji potrafisz:

1. Napisać wzory kwasu etanowego.

2. Opisać budowę kwasu etanowego.

3. Wyjaśnić, jak można otrzymać kwas etanowy.

4. Wymienić właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego.

5. Napisać przebieg procesu dysocjacji kwasu etanowego.

6. Napisać równania reakcji kwasu etanowego z metalami, tlenkami metali 

i wodorotlenkami.

7. Opisać przebieg wybranych doświadczeń z udziałem kwasu etanowego.

8. Tworzyć wzory i nazwy soli kwasu etanowego.

9. Napisać reakcję spalania całkowitego kwasu etanowego.

10. Wymienić zastosowania kwasu etanowego.
Brawo Ty!!


