
Dzień dobry. 
Przez stronę internetową szkoły będę zadawać zagadnienia do opracowania. To są tematy 
konkretnych lekcji, dla których trzeba opracować notatkę w zeszycie wg przesłanego 
schematu (treść i punkty których nie zmieniacie). 
Proszę podejść do tego bardzo sumiennie - po powrocie do szkoły sprawdzę wykonanie zadań 
(notatek lekcji). Wtedy również wszystko wspólnie przejrzymy i omówimy jeśli będą jakieś 
wątpliwości. 
W razie pytań - kontakt na adres:  chemiabesi@gmail.com 
Owocnej pracy. 
Beata Sikora 
PS. Proszę mi nic nie odsyłać. Jeśli będziecie mieli mi coś przesłać, będzie to wyraźnie 
napisane.  
 
pomocne linki do opracowań: 
 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 
 
 

e-podręczniki - zielony dla klasy 7 
                          niebieski dla klasy 8 
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia?format=e-
podrecznik 
 
 
 
 
Zagadnienia nr 2 
 
 
T: Kwas mrówkowy i octowy 
 
1. Otrzymywanie kwasu octowego – fermentacja octowa 
 
 Krótko opisać na czym polega, napisać równanie reakcji 
 
2. Kwas mrówkowy i octowy: 
   a) masa cząsteczkowa      policzyć dla obu 
   b) stosunek masowy      policzyć dla obu 
   c) właściwości        wypisać 
            - wspólne dla obu:   ……………………………………… 
 - różnice:   …………………………………… 
   d)  zastosowanie: wypisać po 3 
 - mrówkowy -  ……… 
 - octowy -  ……… 
 
3. Kwasy karboksylowe ulegają dysocjacji jonowej – powstają kationy wodoru i aniony reszt  
    kwasowych 
 
 wpisać reakcje dysocjacji i nazwy jonów dla obu kwasów 
 
4. Kwasy karboksylowe reagują z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami tworząc sole  
    organiczne 
 
 Tymi reakcjami zajmiemy się po powrocie do szkoły więc nic nie dopisywać 



 
5. Przykłady innych kwasów znanych z życia codziennego: 
     - kwas cytrynowy 
     - kwas szczawiowy 
     - kwas mlekowy 
 

Krótko opisać czym się charakteryzują i gdzie je można spotkać 
 
 
 
Zad. dodatkowe:      dla chętnych 
1. Wyjaśnij, co łączy wszystkie poniższe rzeczy: 
     - mrówka 
     - ogórki marynowane 
     - ser  
     - masło 
 
2. Oblicz zawartość procentową: 
 a)  węgla w kwasie etanowym 
 b)  tlenu w kwasie masłowym 
 c)  wodoru w kwasie pelargonowym 
     
 
 

Uwaga:  osoby, które zrobiły zadania dodatkowe (z alkoholi i dzisiejsze)     

- zrobić zdjęcie zrobionych zadań z zeszytu 
- zdjęcia podpisać klasą (pamiętając o literce P), numerem z dziennika i imieniem  
    Za imieniem dopisać 1 – jeśli zdanie z alkoholi lub 2 – jeśli zadanie z kwasów 
  np.:  8P  27  Beata 1 
- wysłać na adres podany na początku w liściku 
- termin przysyłania zdjęć zadań:  25 marca 2020r  (środa) 
 


