
KWASY KARBOKSYLOWE 



Kwasy karboksylowe to kwasy organiczne (pochodne 
węglowodorów), które w swoich cząsteczkach zawierają 
grupę alkilową oraz grupę funkcyjną – grupę 
karboksylową: 

Ze względu na liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasy 
karboksylowe dzielimy na niższe – te o małej liczbie atomów węgla, 
oraz wyższe, które w cząsteczkach mają kilkanaście atomów węgla.  



W przyrodzie kwasy karboksylowe można znaleźć w kwiatach 
winorośli, jabłkach, a nawet w ziarnach kawy i kakao. Nazwy 
zwyczajowe kwasów karboksylowych są związane z miejscem 
występowania. Na przykład „ocet” to potoczna nazwa roztworu 
kwasu octowego. Kwas szczawiowy znajduje się w liściach 
szczawiu i rabarbarze, zaś mrówki wydzielają kwas mrówkowy. 
Słowo „kwas” wskazuje na wspólne właściwości. 

Nazwy systematyczne tworzy się od nazwy węglowodoru, 
który ma w cząsteczce tyle samo atomów węgla, ile cząsteczka 
kwasu, dodając słowo kwas i końcówkę –owy, np. kwas 
metanowy. 



SZEREG HOMOLOGICZNY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH: 



OGÓLNY WZÓR KWASÓW KARBOKSYLOWYCH: 

R – grupa alkilowa 
n – liczba naturalna, liczba atomów węgla w alkilu; n>0 



KWAS METANOWY – KWAS MRÓWKOWY 

 W cząsteczce kwasu mrówkowego nie występuje grupa alkilowa. 

Kwas mrówkowy występuje w jadzie mrówek, które wykorzystują 
go do niszczenia pasożytów. Ten sam kwas produkują m.in. 
pszczoły oraz dobrze znana nam roślina o parzących 
właściwościach – pokrzywa. Po dotknięciu pokrzywy natychmiast 
poczujemy pieczenie i kłucie, a na skórze pojawią się swędzące 
bąble. Dzieje się tak dlatego, że umiejscowione na liściach włoski 
parzące wstrzykują pod skórę kwas mrówkowy. 



Kwas metanowy ulega reakcji dysocjacji jonowej według równania: 
 

Kwas mrówkowy ulega reakcji spalania całkowitego według równania: 



Kwas mrówkowy (metanowy) to bezbarwna ciecz, 
która dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma ostry, 
duszący zapach. Jest substancją silnie trującą.  
Powoduje trudno gojące się oparzenia. 

Zastosowania kwasu mrówkowego: 
- pszczelarstwo – zwalcza pasożyty pszczół 
- garbarstwo – zmiękcza skórę 
- przemysł kosmetyczny – wykorzystywany do produkcji 

szamponów przeciwłupieżowych 



KWAS ETANOWY – KWAS OCTOWY 

Ocet jest stosowany w kuchni jako przyprawa lub środek 
konserwujący żywność. Z pewnością znacie jego kwaśny smak. 
Z etykiety możemy się dowiedzieć, iż ocet jest 10-procentowym 
wodnym roztworem kwasu octowego. Bezwodny kwas octowy 
w temperaturze poniżej 16°C przybiera postać bezbarwnej masy. 
Wyglądem przypomina ona lód – stąd nazwa kwas lodowaty. Kwas 
octowy jako produkt skwaśniałego wina towarzyszy człowiekowi 
od najdawniejszych czasów. 



Kwas etanowy (octowy) można otrzymać w procesie fermentacji 
octowej, która jest złożonym procesem polegającym na 
utlenieniu etanolu do kwasu etanowego pod wpływem enzymów 
wytwarzanych przez bakterie octowe: 
 

Kwas etanowy ulega reakcji dysocjacji jonowej według równania: 
 

Kwas octowy ulega reakcji spalania całkowitego według równania: 



Kwas octowy to bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszczająca się w 
wodzie. Ma charakterystyczny zapach, wykazuje odczyn kwasowy 
oraz ulega dysocjacji jonowej. 



Niższe kwasy karboksylowe tworzą sole, podobnie jak kwasy 
nieorganiczne, reagując z: 
- metalami aktywnymi 

 
 

- tlenkami metali 

- wodorotlenkami (reakcja zobojętniania) 



Istnieją również kwasy zawierające więcej niż jedną grupę 
karboksylową w swojej cząsteczce. Przykładami takich kwasów są 
kwasy dikarboksylowe zawierające dwie grupy karboksylowe: 
 



Przykładem kwasu trikarboksylowego (zawierającego trzy grupy 
karboksylowe w swojej cząsteczce) jest kwas cytrynowy: 



Źródła informacji: 
https://zpe.gov.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd 
https://zpe.gov.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W 
Podręcznik do nauki chemii klasa 8 wyd. Nowa Era 


