
Estery
prezentace

VY_52_Inovace_240

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Chemie

Ročník: 8, 9

Projekt EU peníze školám Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost



Pojmenujte tyto látky

CH3COOH

kyselina octová

HCOOH

kyselina mravenčí

kyselina benzoová

CH3CH2OH

ethanol



Odpovězte na otázky

Jaká je charakteristická skupina alkoholů?

- OH

Jaká je charakteristická skupina 
organických kyselin?

- COOH

Jaký je jiný název pro organické kyseliny?

karboxylové kyseliny



Estery

 produkty reakce organické kyseliny a alkoholu

 vyskytují se v přírodě – vonící složky 
ovoce,plodů, rostlin; součást vosků, tuků



Vznik esterů

kyselina mravenčí + methylalkohol → 

methylesterkyseliny mravenčí + 
(mravenčan methylnatý)

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 +

voda

H2O



kyselina mravenčí + ethylakohol →

ethylesterkyseliny mravenčí + voda

HCOOH + CH3CH2OH →

HCOOCH2CH3 + H2O  

rumová esence



Esence

 přípravky používané v potravinářství jako vonné 
nebo chuťové látky

 rumová esence – pralinky

- ethylesterkyseliny mravenčí



Příklady vůní esencí

hruška

- pentylester kyseliny octové 

broskev 

- ethylester kyseliny máselné 



ananas

- methylester kyseliny 

máselné 

pomeranč

– oktylester kyseliny 

octové



 jablko

– methylester kyseliny 

máselné

máta 

– ethylester kyseliny 

benzoové



Tuky, vosky

vosky – estery vyšších kyselin

 tuky –estery glycerolu a vyšších mastných 
kyselin (kyselina palmitová, stearová, 
olejová)
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Metodický list

Druh materiál: výuková prezentace doprovázená 
otázkami a úkoly. 

Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová 
podpora k výuce esterů

Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které 
umožňují učiteli zapojovat žáky do diskuze 
k probíranému tématu.

Cílem je pochopení vzniku , významu, použití esterů
Očekávané výstupy: rozumí významu, výskytu a 

požití esterů
Klíčová slova: estery, tuky, vosky, esence



Metodický postup

Druhý a třetí snímek je věnován opakování organických 
kyselin a alkoholů.

 Čtvrtý snímek vysvětluje pojem ester, snímek je doplněn 
obrázky vonných látek

Pátý a šestý snímek vysvětluje vznik esterů reakcí 
alkoholů s kyselinami

Sedmý až desátý snímek je věnován esencím a jejich 
příkladům. Chemické názvy vybraných látek jsou pouze 
ilustrační a učitel by je neměl na žácích vyžadovat

 Jedenáctý snímek seznamuje žáky s tuky a vosky.
Tento snímek je pouze úvodní seznámení s daným 

pojmem. Tuky budou probírány v následujících hodinách




