
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

2.06.2020 

 

CHEMIA 

Temat: Estry  

Nauczysz się 

 czym są estry; 
 opisywać budowę estrów; 
 na czym polega reakcja estryfikacji; 
 tworzyć nazwy estrów; 
 jakie są właściwości estrów i jakie mają zastosowania. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 177-181 oraz informacjami z poniższego linku  

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO  

Estry to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. 

Wzór ogólny estrów to R1COOR2 

 

R1 – grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego 
R2– grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu 

Grupę – COO –      nazywamy grupą estrową. 

 

Nazwy estrów są dwuwyrazowe. Pierwszy człon pochodzi od kwasu, a drugi – alkoholu. 

W tabeli pokazano zasadę tworzenia nazw estrów. W nawiasach podano nazwy zwyczajowe. 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO#D1KYqhxnO_pl_main_concept_1


 

W wyniku reakcji kwasu karboksylowego i alkoholu powstają estry.  

Reakcję tę nazywa się reakcją estryfikacji. 

Kwas siarkowy(VI) stężony jest niezbędny do przeprowadzenia reakcji. 

Ogólny zapis reakcji estryfikacji: 

 

R1 – grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego 
R2 – grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu 

Notatka 

  Estry otrzymujemy w wyniku reakcji estryfikacji, czyli reakcji kwasów karboksylowych 
z alkoholami. Kwas siarkowy(VI) w reakcji estryfikacji pełni funkcję katalizatora, czyli 
przyspiesza przebieg reakcji. 

 Wzór ogólny estrów to R1COOR2 , a grupa charakterystyczna to grupa estrowa – COO –
Estry są słabo rozpuszczalne w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 
organicznych, dlatego wykorzystuje się je jako składniki rozpuszczalników farb i lakierów. 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO#D1KYqhxnO_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO#D1KYqhxnO_pl_main_concept_2


Niektóre estry mają przyjemne zapachy i te są stosowane m.in. w produkcji perfum i olejków 
eterycznych. 

 Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 102, 103, 104  ( bez dla dociekliwych) 

Zadania nie są na ocenę  - nie odsyłaj  

 

GEOGRAFIA  

Temat: Utrwalenie wiadomości  - Azja  

 

Utrwal wiadomości dotyczące Azji  - skorzystaj z poniższego linku  

https://epodreczniki.pl/a/azja---kontynent-kontrastow/D14FnlELM  

Sprawdź swoją wiedzę uzupełniając zadania w ćwiczeniach na stronie 87 oraz 93  

Nie odsyłaj wykonanych zadań 

https://epodreczniki.pl/a/azja---kontynent-kontrastow/D14FnlELM


JĘZYK ANGIELSKI 

gr. dziewcząt 

Temat: Słownictwo związane ze sportem. 

Strona 105/107 (wszystkie zadania wykonujecie w zeszycie). 

Zadanie 6 

Zadanie 7 

Zadanie 8 (tłumaczenie pytań: 1.Jakie sporty uprawiasz? 2.Jak często je robisz? 3. Dlaczego 

uważasz że młodzi powinni uprawiać sporty?) 

Zadanie 1 str.107 

Zadanie 2  

Zadanie 6 

Wykonane zadania proszę odesłać do dnia 04.06.2020.  

 

gr. chłopców 

Temat: Wypowiedź pisemna- notatka. 

Strona 111 + 180 (notatka). 

Przeanalizuj stronę 111 i przykładową notatkę na stronie 180 i wykonaj zadanie 5.  

Proszę o powtarzanie BANKU FUNKCJI JĘZYKOWYCH- strony 174-177.  

Bez odsyłania, powodzenia.  

 

 

 


