
Chemia klasa 8b -23.03.2020 i 25.03.2020 

Temat: Alkohole – pochodne węglowodorów. 

Cele: Uczeń: 

- zna i wyjaśnia pojęcie alkoholi jako związków pochodzących od węglowodorów 

- opisuje budowę, właściwości i zastosowanie najprostszych alkoholi (metanolu i etanolu) 

- opisuje konsekwencje spożycia metanolu i etanolu 

Notatka – do zeszytu 

1) Alkohole są pochodnymi węglowodorów, w których jeden atom wodoru został 

zastąpiony grupą –OH. Do pochodnych węglowodorów zaliczamy także: kwasy 

organiczne, estry, aminy, aminokwasy, aldehydy, fenole. 

Ogólny wzór alkoholi      CnH2n+1OH 

CnH2n+1 – część węglowodoru = rodnik (R) 

R –grupa węglowodorowa = alkil (grupa alkilowa) 

OH –grupa hydroksylowa, grupa funkcyjna alkoholi, nazywana również wodorotlenową 

Grupa OH (funkcyjna) nadaje cząsteczce dla alkoholi właściwości. Rodnik to część 

węglowodoru bez jednego atomu wodoru. 

 Między grupą OH w wodorotlenkach (np. NaOH, Ca(OH)2 ) a metalem występuje 

wiązanie jonowe, pozwalające wodorotlenkom rozpuszczalnym w wodzie na 

dysocjację. Dlatego zasady mają odczyn zasadowy. 

 Między grupą –OH a rodnikiem w alkoholach występuje wiązanie atomowe 

spolaryzowane, przez które alkohole nie dysocjują i dlatego maja odczyn obojętny. 

Alkohole pochodzące od alkanów to alkanole. 

2) Metanol jest najprostszym alkoholem, pochodna metanu CH3OH. Metanol = alkohol 

metylowy = spirytus drzewny ! 

Wzór strukturalny – przerysować z podręcznika str. 146 

CH3 –metyl (grupa węglowodorowa),  OH – grupa hydroksylowa (funkcyjna) 

Nazwa ”spirytus drzewny” pochodzi stąd, że można go otrzymać w czasie suchej destylacji 

drewna (ogrzewanie bez dostępu powietrza). Przemysłowa metoda otrzymywania polega na 

syntezie wodoru i tlenku węgla (II). 

CO + 2H2  katalizator, tepm.ok.400
o
C CH3OH 



Właściwości metanolu 

-bezbarwny 

-lotna ciecz 

-lżejszy od powietrza, bardzo dobrze się z nią miesza 

-alkohol, silnie trujący (1g alkoholu/1kg masy ciała – dawka śmiertelna, mniejsze dawki mogą 

spowodować trwałą ślepotę, trwałe uszkodzenie wątroby, nerek) 

-charakterystyczny zapach 

-ulega reakcji spalania (najczęściej spalanie całkowite) 

-spala się niebieskim płomieniem 

2 CH3OH + 3O2                      2 CO2 + 4 H2O 

Zastosowanie metanolu 

-do produkcji tworzyw sztucznych 

-dodatek do paliwa do pojazdów sportowych 

-do produkcji formaliny (substancji konserwującej preparaty biologiczne) 

-do produkcji rozpuszczalników, farb, lakierów, barwników 

-do produkcji leków 

-stosowany jako środek skażający 

3) Etanol= spirytus etylowy, pochodzący od etanu C2H5OH 

C2H5- etyl,   OH- grupa hydroksylowa 

Wzór strukturalny – przerysować z podręcznika –str. 147 

95% spirytus –tzn. 95g etanolu znajduje się w 100g spirytusu. 

Na skalę przemysłową etanol otrzymuje się ze skrobi ziemniaczanej. Skrobia jest 

wielocukrem, etanol można otrzymać z każdego cukru- przez fermentację alkoholową. 

C6H12O6   drożdze, temp. 34 -37
o
C  2 C2H5OH + 2 CO2 

glukoza                                      etanol         tlenek węgla (IV) 

Właściwości etanolu 

-bezbarwna ciecz lotna 



-bardzo dobrze miesza się z wodą 

-ma charakterystyczny zapach i smak, alkohol 

-odczyn obojętny 

-gęstość mniejsza od gęstości wody 

-ulega reakcjom spalania 

 Całkowite  C2H5OH +3 O2                        2 CO2 + 3 H2O 

 Półspalanie  C2H5OH +2 O2                        2 CO + 3 H2O 

 Spalanie niecałkowite C2H5OH + O2                        2 C + 3 H2O 

-ścina białko 

Zastosowanie etanolu 

-do produkcji napojów alkoholowych i octu 

-do odkażania (jodyna) 

-składnik kropli żołądkowych i innych leków, kosmetyków 

-do produkcji farb, lakierów 

-jako rozpuszczalnik i paliwo (denaturat) 

Do produkcji najtrwalszych perfum 

Wpływ na organizm ludzki 

Nawet małe ilości  alkoholu wpływają na: 

-zmiany w zachowaniu 

-osłabienie koncentracji 

-obniżenie możliwości intelektualnych 

-zaburzenia widzenia i równowagi. 

Częste spożywanie uszkadza system nerwowy, upośledza układ krążenia, niszczy układ 

pokarmowy, powoduje marskość wątroby, powoduje uzależnienie – alkoholizm. 

Dokładnie przeczytać temat w podręczniku str.146-150, przeanalizować doświadczenia , 

następnie wykonać zadania z ćwiczenia str. 75-78. 

Proszę zalogować się na stronę wsipnet.pl i wykonać ćwiczenia. 


