
Scenariusz lekcji 

1. Przedmiot: chemia

2. Opracowanie: Anna Leoniuk

3. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

4. Długość zajęć: jedna godzina lekcyjna

5. Tytuł zajęć: Wyższe kwasy karboksylowe.

6. Podstawa programowa z dnia 20 stycznia 2018 roku1.

Cele kształcenie – wymagania ogólne: 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie  i tworzenie informacji.

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

III. Opanowanie czynności praktycznych.

Zakres rozszerzony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

XVI. Kwasy karboksylowe. Uczeń:

1) wskazuje grupę karboksylową i resztę kwasową we wzorach kwasów

karboksylowych (alifatycznych i aromatycznych); na podstawie wzoru

strukturalnego lub półstrukturalnego (grupowego) podaje nazwy systematyczne

(lub zwyczajowe) kwasów karboksylowych; na podstawie nazwy systematycznej

(lub zwyczajowej) rysuje wzory strukturalne lub półstrukturalne (grupowe);

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły drugiego stopnia.  
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2) pisze równania reakcji otrzymywania kwasów karboksylowych (np. z alkoholi lub 

z aldehydów);  

3) pisze równania dysocjacji elektrolitycznej rozpuszczalnych w wodzie kwasów 

karboksylowych i nazywa powstające w tych reakcjach jony;  

4) opisuje właściwości chemiczne kwasów karboksylowych na podstawie reakcji 

tworzenia: soli, estrów, amidów; pisze odpowiednie równania reakcji; projektuje  

i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymywać sole kwasów 

karboksylowych (w reakcjach kwasów z: metalami, tlenkami metali, 

wodorotlenkami metali i solami kwasów o mniejszej mocy);  

5) uzasadnia przyczynę redukujących właściwości kwasu metanowego 

(mrówkowego); projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik wykaże 

właściwości redukujące kwasu metanowego (mrówkowego) (reakcja HCOOH  

z MnO ); pisze odpowiednie równania reakcji; 

6) opisuje czynniki wpływające na moc kwasów karboksylowych (długość łańcucha 

węglowego, obecność polarnych podstawników); 

7) projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik dowiedzie, że dany 

kwas organiczny jest kwasem słabszym np. od kwasu siarkowego(VI)  

i mocniejszym np. od kwasu węglowego; na podstawie wyników doświadczenia 

porównuje moc kwasów;  

8) projektuje i przeprowadza doświadczenie, którego wynik wykaże podobieństwo 

we właściwościach chemicznych kwasów nieorganicznych i kwasów 

karboksylowych;  

9) wyjaśnia przyczynę zasadowego odczynu wodnych roztworów niektórych soli, 

np. octanu sodu i mydła; pisze odpowiednie równania reakcji; 

10) wymienia zastosowania kwasów karboksylowych;  

11) opisuje budowę hydroksykwasów; wyjaśnia możliwość tworzenia estrów 

międzycząsteczkowych (laktydy, poliestry) i wewnątrzcząsteczkowych (laktony) 

przez niektóre hydroksykwasy; pisze odpowiednie równania reakcji; opisuje 

występowanie i zastosowania hydroksykwasów (np. kwasu mlekowego) 

 



 
 

 

7. Cel lekcji: 

Cel ogólny: zapoznanie z właściwościami fizycznymi i chemicznymi wyższych 

kwasów tłuszczowych. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 podaje nazwy systematyczne i zwyczajowe najbardziej rozpowszechnionych 

wyższych kwasów karboksylowych, 

 zapisuje wzory sumaryczne i półstrukturalne wyższych kwasów 

karboksylowych, 

 pisze równania reakcji chemicznych z użyciem wyższych kwasów 

karboksylowych, 

 wskazuje na związek właściwości chemicznych kwasów tłuszczowych a ich 

budową chemiczną, 

 formułuje hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji,  

 opisuje właściwości chemiczne i fizyczne wyższych kwasów karboksylowych; 

 wymienia zastosowanie kwasów karboksylowych; 

 stosuje poprawną terminologię; 

8. Umiejętności kluczowe2 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności. 

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii. 

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. 

6. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.  

 

9. Metody i formy zajęć: praktyczna – ćwiczenia uczniowskie, praktyczna z elementami 

problemowymi. 

                                                           
2 Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 



 
 

 

10. Pomoce dydaktyczne:  

Sprzęt laboratoryjny: zlewki, probówki, wkraplacze, szkiełko zegarkowe, palnik, bagietka,  

zestaw do badania przewodnictwa prądu elektrycznego,  łyżka do spalań. 

Odczynniki: kwas stearynowy, kwas oleinowy, wodny roztwór manganianu (VII) potasu oranż 

metylowy, wskaźnik uniwersalny. 

Film z zasobów Nowej Ery: „Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych”3   

od minuty 6:30 do 7:30 

Film z zasobów Nowej Ery:: „Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową”4 

11. Szczegółowy przebieg zajęć. 

I. Przebieg lekcji 

1. Faza wstępna:  

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Przed 

lekcją nauczyciel przygotowuje karty pracy. 

2. Faza realizacji:  

a. nauczyciel podaje nazwy lub wzory wyższych kwasów karboksylowych  

a uczniowie piszą wzory półstrukturalne do podanych nazw lub nazywają zapisane 

wzory, 

b. nauczyciel wykonuje pokazy, które mają na celu zbadanie właściwości fizycznych 

kwasów: stearynowego i oleinowego oraz na podstawie przeprowadzonych 

obserwacji  wnioskowanie właściwości fizycznych kwasu palmitynowego. Badane 

właściwości fizyczne to: stan skupienia, barwa, rozpuszczalność w wodzie, 

badanie odczynu i przewodnictwa wodnych roztworów kwasów, 

c. nauczyciel wykonuje pokazy, które mają na celu zbadanie właściwości 

chemicznych kwasów: stearynowego i oleinowego oraz na podstawie 

                                                           
3https://dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe,chemia,to-
jest-chemia-zr?path=czesc-2,jednofunkcyjne-pochodne-weglowodorow,20-wyzsze-kwasy-
karboksylowe  
4https://dlanauczyciela.pl/zasob/216879,film-36-reakcja-kwasu-stearynowego-z-zasada-
sodowa.mp4  



 
 

 

przeprowadzonych obserwacji  wnioskowanie właściwości chemicznych kwasu 

palmitynowego. Badanie palności kwasów oraz zachowania się ich wobec 

manganianu (VII) potasu.  

d. nauczyciel pokazuje fragment filmu „Badanie właściwości wyższych kwasów 

karboksylowych” celem zaobserwowania zachowania się badanych kwasów 

wobec wody bromowej, 

e. postawienie hipotezy: „Czy kwasy tłuszczowe reagują z zasadami” i jej zbadanie 

poprzez obejrzenie filmu „Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową”. 

3. Faza podsumowująca:  

Uczniowie wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

maturalnych. Zadanie pracy domowej. 

12. Uwagi do scenariusza: Uczniowie mogą nie wyrobić się w czasie, dlatego wskazane 

jest by kontrolować tempo pracy na lekcji. 

13. Autor scenariusza: Anna Leoniuk, nauczyciel II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Białymstoku. 

Załącznik nr 1: Karta pracy 

Załącznik nr 2: Zadania maturalne 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1. Karta pracy. 

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI WYŻSZYCH KWASÓW 
TŁUSZCZOWYCH 

 
 

Kwas palmitynowy Kwas stearynowy Kwas oleinowy 

Nazwa systematyczna 
kwasu 

 
 

  

Wzór sumaryczny 
kwasu 

 
 
 

  

Wzór półstrukturalny 
kwasu 

 
 
 

  

Stan skupienia  
 
 
 

  

Charakter kwasu 
(nasycony, 

nienasycony) 

 
 

  

Barwa 
 
 
 

  

Rozpuszczalność  
w wodzie 

 
 
 

  

Odczyn wodnych 
roztworów 

 
 
 

  

Przewodnictwo prądu 
elektrycznego 

 
 
 

  

Palność, temperatura 
topnienia 

 
 
 

  

Równanie reakcji 
spalania całkowitego 

kwasów 

 
 

  

Reakcja z KMnO4  
i wodą bromową 

 
 
 

  

 



 
 

 

Zadanie 1. 

Przyporządkuj niżej podane temperatury topnienia do kwasów wymienionych w tabeli: 63℃, 
16℃, 70℃ 

Zadanie 2. 

Zapisz równania reakcji spalania całkowitego: 

kwasu stearynowego…………………………………………………………………………. 

kwasu oleinowego…………………………………………………………………………… 

kwasu palmitynowego……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2. Zadania maturalne. 

ZADANIA MATURALNE  

Zadanie 1.5 

Dana jest tabela, w której podane są temp. wrzenia i topnienia kwasów karboksylowych. 

Nazwa kwasu Wzór kwasu Temp. topnienia℃ Temp. wrzenia ℃ 
Kwas octowy CH3COOH 16 118 
Kwas stearynowy C17H35COOH 70 360 (rozkłada się) 
Kwas oleinowy C17H33COOH 16 360 

 

a. Na podstawie tabeli określ stan skupienia każdego z tych kwasów w temperaturze 25⁰C. 

kwas octowy:……………………………………………………………………………………. 

kwas stearynowy:………………………………………………………………………………. 

kwas oleinowy:…………………………………………………………………………………. 

b. Porównując budowę cząsteczek, wyjaśnij krótko przyczynę różnic stanów skupienia: 

a) kwasu octowego i stearynowego…………………………………………………………… 

b) kwasu stearynowego i oleinowego…………………………………………………………. 

Zadanie 2.6 

Pewien kwas nienasycony jednokarboksylowy zawiera w cząsteczce dwa wiązania podwójne  
pomiędzy atomami oznaczonymi lokatami 9 i 10 oraz 12 i 13. W wyniku reakcji tego kwasu  
z wodą bromową powstał związek nasycony o masie molowej 600g/mol. Ustal na podstawie 
odpowiednich obliczeń wzór sumaryczny i półstrukturalny opisanego kwasu. W tym celu 
ustal indeksy a,b,c. 

CH3-[-CH2-]a- CH = CH-[-CH2-]b -CH = CH-[-CH2-]c-COOH 

Obliczenia:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                           
5 http://zanotowane.pl/1025/4413/3307513239.htm  
6 Witowski Dariusz, Witowski Jan Sylwester, Chemia 3, Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 
dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze zdających maturę  
z chemii, Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, Łańcut 2020 



 
 

 

Zadanie 3.7 

W celu identyfikacji wodnych roztworów kwasu etanowego (octowego) i  palmitynianu 

potasu zbadano ich odczyn przy użyciu wskaźnikowych papierków uniwersalnych. 

a) Uzupełnij poniższą tabelę, podając zabarwienie papierka uniwersalnego i określając 

odczyn każdego roztworu. 

 

 Zabarwienie papierka uniwersalnego Odczyn roztworu 

kwas octowy   

palmitynianu sodu   

b)  Napisz w formie jonowej równania reakcji, które decydują o odczynie roztworów 

badanych substancji. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 4.8 

Skóra zdrowego człowieka ma pH wynoszące około 5,5. Mydła sodowe zmieniają odczyn 

skóry i mogą spowodować naruszenie równowagi kwasowo-zasadowej, przez co zmniejsza 

się odporność skóry na czynniki zewnętrzne 

Oceń, jak zmienia się (rośnie czy maleje) pH ludzkiej skóry pod wpływem wodnego 

roztworu mydła. Potwierdź swoją ocenę – zapisz w formie jonowej 

skróconej odpowiednie równanie reakcji dla stearynianu sodu. 

Ocena: ……………………………………………………………………………………….. 

Równanie reakcji:……………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                           
7 https://arkusze.pl/maturalne/chemia-2009-styczen-probna-rozszerzona.pdf  
8 https://arkusze.pl/maturalne/chemia-2016-czerwiec-matura-rozszerzona.pdf  



 
 

 

Zadanie 5. 

Kwas oleinowy może występować w postaci izomerów cis i trans. Zapisz wzory 
półstrukturalne obu izomerów. 

Izomer cis Izomer trans 
 
 
 
 
 

 

 

Zadanie 6. 

Kwasy nienasycone ulegają reakcji addycji. Addycja wodoru zwana jest reakcją utwardzania. 
Zapisz równanie opisanej reakcji dla kwasu oleinowego oraz uzasadnij dlaczego zwana jest 
ona reakcją utwardzania. 

Równanie reakcji:……………………………………………………….…………………….. 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 




