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Opakování  názvosloví karboxylových kyselin; přiřadit názvy ke vzorcům
Opakování  názvosloví karboxylových kyselin; řešení odkrytím roletek
Test  karboxylové kyseliny
Test  karboxylové kyseliny; řešení
Kyselina palmitová  výklad, odvodit a doplnit vzorec; vzorec tažením za slona
Kyselina stearová  výklad, odvodit a doplnit vzorec;
vzorec tažením za slona
Kyselina olejová  výklad, odvodit a doplnit vzorec;
vzorec tažením za slona
Porovnání vlastností kyseliny stearové a olejové  cvičení
Výskyt karboxylových kyselin  cvičení
Výskyt karboxylových kyselin  řešení

str. 16: glycerol trochu zředěný vodou, manganistan draselný,
kovová miska, třecí miska, injekční stříkačka
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1. Napiš vzorec
1. Vytvoř vzorec
charakteristické
monokarboxylové
skupiny
kyseliny se čtyřmi
karboxylových
uhlíky a pojmenuj ji.
kyselin.
Test
2. Vytvoř vzorec
dikarboxylové
kyseliny se třemi
uhlíky a pojmenuj ji.
2. Napiš vzorec této látky,
pojmenuj ji, n apiš, co o ní víš.
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Test

4.

Napiš vzorce těchto látek, pojmenuj je
a napiš, co o nich víš.
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1. -COOH

1. CH 3 -CH 2 -CH 2 -COOH
kyselina butanová
(máselná)

Řešení
2. HOOC-CH 2 -COOH
kyselina propandiová

2. HCOOH, kyselina methanová
(mravenčí), nejsilnější org. kyselina,
výskyt - mravenci, kopřivy
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3. Kyselina butanová
(máselná), silně
zapáchá, vzniká
žluknutím másla.

3.Kyselina ethandiová
(šťavelová), ve
šťovíku, šťavelu,
rebarboře...,
jedovatá, šťavelan
vápenatý poškozuje
4. Kyselina ethanováŘešení
(octová), ocet je 8% lediny a klouby.

roztok, výroba
barviv, léčiv, plastů,
konzervace potravin
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Z kyselin s 16 a více uhlíky (mastné
kyseliny) mohou vznikat tuky.
Kyselina hexadekanová
palmitová

Výskyt:

palmový olej, mléko,
máslo, sýry, maso

4. Kyselina benzoová,
krystalická,
konzervační činidlo
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Kyselina oktadekanová
stearová

C15 H31 COOH
Využití:

C17 H35 COO

ve směsi s kys. palmitovou
stearín k výrobě svíček, krémů,
leštících past

Vlastnosti: bílá pevná látka
Využití:

výroba napalmu

I 121:49

Kyselina oktadec-9-enová
olejová
nenasycená mastná kyselina
(1 dvojná v azba)
Výskyt: rostlinné oleje

rybí tuk
Vlastnosti: bezbarvá kapalina
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CH3 -(CH 2 )7 -CH=CH-(CH 2 )7 -COOH

O
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Porovnej vzorec kyseliny palmitové a
olejové. Jaký rozdíl ve fyzikálních
vlastnostech tato odlišnost způsobuje?

Které rostliny se pěstují
pro získávání oleje?
řepka, slunečnice, oliva, sója, len
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octová

stearová

palmitová
benzoová

šťavelová
olejová

mravenčí
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