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Układy dyspersyjne. Sposoby wyrażania stężeń roztworów.
Rozpuszczalność.

1. Układy dyspersyjne

Układy dyspersyjne (roztwory) to układy wieloskładnikowe, które składają się z rozpuszczalnika (fazy
rozpraszającej, inaczej dyspersyjnej) i substancji rozpuszczonej (fazy rozproszonej, inaczej zdyspergowanej).

W zależności od stopnia rozdrobnienia fazy rozproszonej rozróżniamy:

· roztwory właściwe – układy homogeniczne (jednofazowe) o rozdrobnieniu molekularnym (średnica
cząstek fazy rozproszonej 10-9-10-10 m)

· koloidy –  układy nie ulegające sedymentacji, podlegające procesom koagulacji i peptyzacji
(średnica cząstek fazy rozproszonej 10-7-10-9 m)

· zawiesiny - układy heterogeniczne (wielofazowe) o rozdrobnieniu makroskopowym, w których
poszczególne składniki różnią się właściwościami fizycznymi, ulegające sedymentacji (średnica cząstek
fazy rozproszonej 10-5-10-7m)

Roztwory koloidalne:

· podział ze względu na stan skupienia obu faz:

Faza rozpraszająca

Faza rozproszona Gaz Ciecz Ciało stałe

Gaz nie istnieje piana
(np. mydlana)

piana stała
(np. pumeks, styropian)

Ciecz aerozol
(np. mgła)

emulsja
(np. mleko)

emulsja stała
(np. margaryna)

Ciało stałe aerozol stały
(np. dym, kurz)

zol
(np. kleik skrobiowy, zole
metali, wodorotlenków)

zol stały
(np. niektóre stopy metali,

barwione szkła)
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· podział ze względu na stosunek do ośrodka rozpraszającego:
a) koloidy liofilowe (hydrofilowe, gdy fazą rozpraszającą jest woda)

- zewnętrzna część cząstki koloidowej zawiera cząsteczki rozpuszczalnika lub chętnie je
adsorbuje → solwatacja (hydratacja) - czynnik stabilizujący koloid

- najczęściej są to roztwory wodne substancji wielkocząsteczkowych (białka, skrobi, żelatyny)

b) koloidy liofobowe (hydrofobowe)

- zewnętrzna warstwa cząstki koloidowej utworzona jest z jonów jednego znaku → cząstki się
odpychają - jest to czynnik stabilizujący koloid

- tworzą je zole metali, ich tlenków, wodorotlenków, siarczków
Właściwości roztworów koloidalnych:

- efekt Tyndalla - rozpraszanie światła na cząsteczkach koloidowych

- elektroforeza - ruch cząstek koloidowych w polu elektrycznym:

- anaforeza (ku anodzie)  lub  kataforeza (ku katodzie)

- cząstki koloidalne nie dyfundują przez błony półprzepuszczalne (np. błonę komórkową)

- koagulacja - łączenie się cząstek koloidalnych w większe zespoły

- k. odwracalna (żel można przeprowadzić na powrót w zol, np. przez rozcieńczenie) oraz k.
nieodwracalna (dla białek zwana denaturacją)

                                                          koagulacja
                   Koloid (np. zol) Koagulat (np. żel)
                                                           peptyzacja

2. Sposoby wyrażania stężeń roztworów

                                                          masa substancji rozpuszczonej
Stężenie procentowe  Cp = ×  100 %
                                                masa subst. rozpuszczonej + masa rozpuszczalnika

                                             ilość moli substancji rozpuszczonej                        msubst
Stężenie molowe    Cm =                                                                  =
                                                     objętość roztworu [dm3]                    Mmol subst × Vroztw [dm3]

Zależność między                                     Cm ×  Mmol subst                         m roztworu
stężeniem procentowym               Cp =                                                 droztw =
i molowym:                                              droztw [g/cm3] × 10                                 Vroztw

Ułamek molowy – stosunek liczby moli danego składnika do sumy liczby moli wszystkich składników
wchodzących w skład roztworu (mieszaniny)
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3. Mieszanie roztworów

3.1. Mieszanie roztworów o znanym stężeniu procentowym
W przypadku mieszania ze sobą roztworów o znanym stężeniu procentowym (gdzie Cp1 > Cp2) można uzyskać
nowy roztwór końcowy (Cpx) poprzez zmieszanie roztworów 1 i 2 w odpowiednich proporcjach masowych
(mr1 / mr2). Dla uzyskania stężenia Cpx można wykorzystać metodę krzyża:

                          Cp1 (roztwór 1) mr1 = Cpx  -  Cp2

                                                         Cpx (roztwór x) =

                          Cp2 (roztwór 2) mr2 = Cp1  -  Cpx

gdzie:  Cp1 >  Cpx > Cp2
Cp1 – stężenie procentowe roztworu 1
Cp2 – stężenie procentowe roztworu 2
Cpx – stężenie procentowe roztworu końcowego x

mr1 – masa roztworu 1
mr2 – masa roztworu 2

Należy zatem zmieszać masę mr1 (roztworu 1) z masą mr2 (roztworu 2), aby uzyskać roztwór o stężeniu Cpx.

3.2. Mieszanie roztworów o znanym stężeniu molowym
Analogicznie jak w przypadku stężenia procentowego w przypadku mieszania ze sobą roztworów 1 i 2 o
znanym stężeniu molowym (Cm) można uzyskać nowy roztwór końcowy Cmx poprzez zmieszanie w
odpowiednich proporcjach objętościowych roztworów 1 i 2 (Vr1 / Vr2) korzystając również z metody krzyża:

                          Cm1 (roztwór 1) Vr1 = Cmx  -  Cm2

                                                     Cmx (roztwór x) =

                          Cm2 (roztwór 2) Vr2 = Cm1  -  Cmx

gdzie:  Cm1 >  Cmx > Cm2
Cm1 – stężenie molowe roztworu 1
Cm2 – stężenie molowe roztworu 2
Cmx – stężenie molowe roztworu końcowego x

Vr1 – objętość roztworu 1
Vr2 – objętość roztworu 2

Należy zatem zmieszać objętość Vr1 (roztworu 1) z objętością Vr2 (roztworu 2), aby uzyskać roztwór o stężeniu Cmx.

4. Rozpuszczalność

Rozpuszczalność - ilość substancji, która rozpuszcza się w określonej ilości rozpuszczalnika (zwykle 100 g),
dając roztwór nasycony w danej temperaturze.

· Roztwór nienasycony – roztwór, w którym rozpuszczona jest mniejsza ilość substancji niż to wynika
z jej rozpuszczalności w danej temperaturze.

· Roztwór nasycony – roztwór, który pozostaje w równowadze z nadmiarem substancji
nierozpuszczonej w danej temperaturze.

· Roztwór przesycony – roztwór, w którym jest rozpuszczona większa ilość substancji niż to wynika z
jej rozpuszczalności w danej temperaturze. Trudny do otrzymania.

· Zależność rozpuszczalności danej substancji od temperatury przedstawiają tzw. krzywe
rozpuszczalności. Dla większości substancji stałych rozpuszczalność rośnie wraz ze wzrostem
temperatury, natomiast dla gazów rozpuszczalność w miarę wzrostu temperatury maleje.



4

ZADANIA
8. (2 punkty)
Przygotowano następujące mieszaniny:

I. woda + chlorek wapnia                                 IV. woda + glukoza
II. woda + siarczan(VI) baru                             V. woda + białko jaja kurzego
III. woda + mąka                                              VI. woda + etanol

1. Określ, które z tych mieszanin utworzą roztwory właściwe, które roztwory koloidalne, a które zawiesiny.
2. Jak rozdzielić składniki mieszaniny II?

9. (1 punkt)
Przygotowano mieszaninę wody z lodem oraz wody z etanolem.
Wstaw znak X w odpowiednie pola tabeli, tak aby scharakteryzować otrzymane mieszaniny.

                Układ
Mieszanina

Jednoskładnikowy Dwuskładnikowy Jednofazowy Dwufazowy

Woda z lodem

Woda z etanolem

10. (2 punkty)
W poniższej tabeli podane są dane fizykochemiczne dotyczące niektórych właściwości tlenu i azotu (pod
ciśnieniem 1013 hPa).

Temp. topnienia,
°C

Temp. wrzenia,
°C

Rozpuszczalność w wodzie,
cm3/l cm3 wody  (w temp. 20 °C)

Tlen - 218 -183 0,031
Azot -210 - 196 0,015

1. W przemyśle tlen otrzymuje się przez destylację skroplonego powietrza. Korzystając z danych
zawartych w tabeli, napisz, która substancja (tlen czy azot) pierwsza odparowuje podczas
otrzymywania tlenu opisaną metodą, i uzasadnij swoją odpowiedź.

2. Pewną ilość mieszaniny tlenu i azotu (pod ciśnieniem 1013 hPa), w której stosunek objętościowy
składników był równy 1 : 1, przepuszczano (w cyklu zamkniętym) przez wodę destylowaną o
temperaturze 20 °C aż do nasycenia wody tymi gazami.

Korzystając z danych zawartych w tabeli, uzupełnij poniższe zdanie, wpisując:
                           większy niż 1 : 1, albo mniejszy niż 1 : 1 , albo równy 1 : 1 .

Stosunek objętościowy tlenu do azotu w mieszaninie gazów po przepuszczeniu jej przez wodę jest
............................................................................

11. (3 punkty)
Zaprojektuj sposób przygotowania 200 cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3.
W tym celu:

- oblicz, jaką masę substancji należy użyć do przygotowania roztworu;
- wybierz (podkreśl) potrzebny Ci sprzęt laboratoryjny;
- waga, palnik, zlewka, cylinder miarowy(menzurka), kolba miarowa o pojemności 200 cm3;
- wymień czynności, które musisz wykonać, aby sporządzić roztwór.
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12. (1 punkt)
Poniższa tabela zawiera wyniki analizy pewnego roztworu wodnego. Stwierdzono w nim obecność
następujących jonów, występujących w podanych stężeniach:

Kation Stężenie [mol/dm3] Anion Stężenie [mol/dm3]
Mg2+ 0,8 Br- 0,6

K+ 0,6 Cl- 1,5
Na+ 0,5 SO42- x

Wiedząc, że każdy roztwór jest elektrycznie obojętny, oblicz stężenie molowe anionów siarczanowych(VI) w
tym roztworze.

13. (2 punkty)
Jodyna to alkoholowy roztwór zawierający jod (c% = 7%) i jodek potasu (c% = 3%). Oblicz, ile gramów jodu i
jodku potasu należy odważyć, oraz jaką objętość etanolu o gęstości 0,76 g/cm3 trzeba odmierzyć, aby
przygotować 20 g jodyny.

14. (3 punkty)
Do 41,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22 g · cm-3, ale o nieznanym stężeniu,
dodano nadmiar roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). Po odsączeniu osad wyprażono do stałej masy, otrzymując
10,00 g tlenku miedzi(II). Oblicz w procentach masowych stężenie roztworu wodorotlenku sodu użytego do
przeprowadzenia doświadczenia, a wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15. (2 punkty)
Zmieszano 100 g  3% roztworu sacharozy z 50 g 12% roztworu sacharozy. Ile wynosi stężenie procentowe
otrzymanego roztworu?

16. (2 punkty)
Zaprojektowano doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Na podstawie analizy danych postawiono następującą hipotezę:
„Po zmieszaniu reagentów w kolbie przebiegnie reakcja zobojętniania i dlatego otrzymany roztwór
będzie miał odczyn obojętny.”

Oceń, czy postawiona hipoteza jest poprawna, czy błędna. Określ przewidywany odczyn otrzymanego
roztworu. Odpowiedź uzasadnij.

Hipoteza jest (poprawna / błędna).  Odczyn roztworu będzie.......................................................
Uzasadnienie:…………………………………………….……………………………………………….

17. (2 punkty)
Z 400 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 0,6 mol/dm3 odparowano 100 cm3 wody.
Jakie było stężeniu molowe otrzymanego roztworu?  Ile gramów NaCl zawierał roztwór?
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18. (2 punkty)*
Przeprowadzono następujące doświadczenie: do 100 g wody wrzucono 0,5 g sodu. Po zakończeniu
doświadczenia poproszono uczniów o obliczenie stężenia procentowego otrzymanego roztworu w procentach
masowych i podanie wyniku z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ustalono (wykonując
poprawne obliczenia), że ilość wody biorącej udział w reakcji wynosi 0,39 g, a masa wodoru, który opuścił
środowisko reakcji, jest równa 0,02 g. Poniżej przedstawiono rozwiązania pięciu uczniów, które poddano
analizie i ocenie.

Uczeń Sposób rozwiązania

I 2 mole Na – 2 mole NaOH
0,5 g Na    –    ms
ms = 0,5 g NaOH   =>   mr = 0,5 g + 100 g = 100,5 g   =>   cp = 0,50 %

II 23 g Na – 40 g NaOH
0,5 g Na – ms =>     ms = 0,87 g NaOH   =>
mr = 0,87 g + 100 g  = 100,87 g    =>    cp = 0,86 %

III 23 g Na – 40 g NaOH
0,5 g Na – ms =>     ms = 0,87 g NaOH   =>
mr = 100,5 g - 0,02 g = 100,48 g     =>    cp = 0,87 %

IV 46 g Na – 40 g NaOH
0,5 g Na – ms =>     ms = 0,43 g NaOH   =>
mr = 100 g     =>    cp = 0,43 %

V 23 g Na – 40 g NaOH
0,5 g Na – ms =>     ms = 0,87 g NaOH   =>
mr = 0,87 g + (100 g - 0,39 g) = 100,48 g => cp = 0,9 %

Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki, wpisując numery uczniów (I–V), do których odnoszą się
poszczególne stwierdzenia.

Tylko rozwiązanie ucznia oznaczonego numerem …... nie zawiera błędów. Uczeń ten prawidłowo powiązał
dane z szukaną, nie popełnił błędów rachunkowych i podał wynik ze wskazaną dokładnością. Uczeń
oznaczony numerem …... zastosował poprawną metodę rozwiązania zadania, poprawnie wykonał obliczenia,
jednak wynik końcowy podał z inną niż wymagana dokładnością. Nieuwzględnienie stechiometrii reakcji oraz
niepoprawne wskazanie masy roztworu to błędy, które pojawiły się w rozwiązaniu ucznia oznaczonego
numerem ….... W kolejnym rozwiązaniu przy poprawnie obliczonej masie substancji zapisano niepoprawne
obliczenia dotyczące masy roztworu. Taki błąd wystąpił podczas rozwiązania zadania przez ucznia
oznaczonego numerem ….... Niepoprawnie obliczona masa roztworu oraz błędnie zapisana zależność
(proporcja) prowadząca do ustalenia masy substancji nie pozwoliły uczniowi oznaczonemu numerem …... na
zaprezentowanie poprawnego sposobu rozwiązania zadania.

19. (2 punkty)
Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl. Otrzymano
400,00 g roztworu o stężeniu 20%. Oblicz stężenie procentowe roztworu I (wyjściowego). Wynik podaj z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20. (2 punkty)
120 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o gęstości 1,1 g/cm3 i nieznanym stężeniu rozcieńczono wodą i
otrzymano 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,13 mol/dm3. Oblicz stężenie procentowe roztworu azotanu(V)
srebra przed rozcieńczeniem wodą. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.
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21. (2 punkty)
Jakie objętości wody i stężonego kwasu solnego o gęstości 1,2 g/cm3 i stężeniu 36,5 % należy zmieszać ze
sobą, aby otrzymać 300 cm3 roztworu HCl o stężeniu 2 mol/dm3 ?

22. (2 punkty)
W pracowni znajduje się roztwór NaOH o stężeniu 6,0 mol/dm3 i gęstości 1,2 g/cm3.
Oblicz, jaką objętość tego roztworu i jaką objętość wody należy zmieszać, aby otrzymać 1 dm3 roztworu NaOH
o stężeniu 10,0% i gęstości 1,1 g/cm3. Zakładamy, że gęstość wody wynosi  1,0 g/cm3. Wynik podaj z
dokładnością do jednego cm3.

23. (2 punkty)
Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą wodę destylowaną i 40% roztwór KOH, aby
otrzymać roztwór o stężeniu 15%.

24. (2 punkty)
W 120 g wody rozpuszczono 30 g technicznego chlorku miedzi(II), zawierającego 5% nierozpuszczalnych w
wodzie domieszek. Ile wynosi stężenie procentowe CuCl2 w otrzymanym roztworze?

25. (2 punkty)
W 5 dm3 wody rozpuszczono 5,6 dm3 gazowego chlorowodoru (objętość gazu zmierzono w warunkach
normalnych). Ile będzie wynosiło w przybliżeniu stężenie molowe otrzymanego roztworu? Dlaczego będą to
tylko przybliżone obliczenia?

26. (2 punkty)
Oblicz, jaka jest rozpuszczalność amoniaku w wodzie, jeżeli w 1 objętości wody rozpuszczają się 702
objętości amoniaku. Gęstość amoniaku: d = 0,76 g/dm3, gęstość wody: d = 1,0 kg/dm3

27.  (2 punkty)
10 g potasu wrzucono do 200 g wody. Jakie było stężenie procentowe otrzymanego roztworu wodorotlenku?
Obliczenia wykonaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

28.  (2 punkty)
Wrzucono 0,720 g magnezu do 0,150 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,120 mol·dm-3. Oblicz stężenie molowe
kwasu solnego w momencie, gdy przereagowało 20% masy magnezu. W  obliczeniach przyjmij, że objętość
roztworu się nie zmienia. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

29.  (3 punkty)
Wodorotlenek żelaza(III) jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Jaką minimalną objętość roztworu KOH
o stężeniu 26% i gęstości 1,25 g/cm3 należy użyć, aby wytrącić całkowicie jony  Fe3+ ze 100 cm3  roztworu
siarczanu(VI) żelaza(III) o stężeniu 0,3 mol/dm3 ?

30. (2 punkty)
Do próbki wody ze strumienia o objętość 0,2 dm3, zawierającej jony chlorkowe, dodano nadmiar roztworu
AgNO3 i stwierdzono, że w wyniku reakcji strąciło się 0,287 g chlorku srebra. Ile wynosiło stężenie molowe
jonów chlorkowych w badanej próbce?
Dopuszczalna zawartość jonów Cl- w wodzie pitnej wynosi 300 mg/dm3. Czy badana woda nadaje się do
picia?

31. (2 punkty)
W temperaturze 20 °C rozpuszczalność chlorku baru jest równa 45,2 gramów na 100 gramów wody. Oblicz
stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu chlorku baru w tej temperaturze, jeżeli gęstość roztworu jest
równa 1,16 g /cm3 .
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32. (2 punkty)
Do 300 g nasyconego w temperaturze 298 K roztworu siarczanu(VI) miedzi dodano 100 g wody. Oblicz
stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że rozpuszczalność CuSO4 w temperaturze 298 K wynosi 25 g w
100 g wody.

33. (2 punkty)
W temperaturze 20°C rozpuszczalność uwodnionego węglanu sodu o wzorze Na2CO3·10H2O wynosi 21,5 g
w 100 g wody. Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego w  tej temperaturze stanowi masa soli
bezwodnej. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

Informacja do zadań 34 - 38
Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności soli od temperatury.

34. (1 punkt)
Uzupełnij zdania:
W temperaturze 60°C rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest . . . . . . . . . . . . . . . . . niż rozpuszczalność
octanu sodu i  . . . . . . . . . . . . . . . . . niż rozpuszczalność chlorku potasu.
W temperaturze 10°C najmniejszą rozpuszczalność ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. (1 punkt)
Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu octanu sodu w temperaturze 60°C.

36.  (2 punkty)
Do 50 g wody wsypano 25 g KCl. Temperatura roztworu wynosi 40°C. Ile gramów soli się nie rozpuściło? Do
jakiej najniższej temperatury trzeba ogrzać mieszaninę, aby sól rozpuściła się całkowicie?

37.  (2 punkty)
Sporządzono 120 g nasyconego roztworu azotanu(V) potasu, w temp. 70°C, a następnie oziębiono do temp.
300C. Oblicz masę wydzielonej po oziębieniu soli oraz stężenie procentowe roztworu w  temp. 30°C.

38. (1 punkt)
Do 50 g wody wsypano 30 g azotanu(V) potasu. Na podstawie wykresu podaj, w jakim zakresie temperatur
otrzymany roztwór będzie roztworem nienasyconym.

39. (2 punkty)
Rozpuszczalność pentahydratu tiosiarczanu sodu Na2S2O3 · 5 H2O w 20°C wynosi 175 g na 100 g wody.
Oblicz ile gramów wody trzeba dodać do 100 g nasyconego w temp. 20°C roztworu tej substancji, aby
otrzymać roztwór o stężeniu 25% masowych. Wynik końcowy zaokrąglij do jedności.
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Informacja do zadań 40 – 41
Wykres rozpuszczalności w wodzie dwóch soli: węglanu litu i chlorku ołowiu(II), w zależności od temperatury
przedstawia poniższy wykres.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

W dwóch zlewkach A i B zmieszano z wodą – odpowiednio – węglan litu oraz chlorek ołowiu(II) i otrzymano
mieszaniny o temperaturze 60 ºC. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

40. (1 punkt)
Napisz oznaczenie zlewki, w której powstał roztwór nienasycony, oraz napisz najwyższą wartość temperatury,
poniżej której otrzymano by w tej zlewce roztwór nasycony w równowadze z osadem.

Roztwór nienasycony powstał w zlewce ………………………………….……………..….
Roztwór nasycony otrzymać można w temperaturze niższej niż ………………………………

41. (2 punkty)
Do zlewki A dolano 20,00 g roztworu Li2CO3 o stężeniu 1% (w procentach masowych) i zawartość zlewki
oziębiono do temperatury 30°C. Oblicz masę węglanu litu, który pozostanie nierozpuszczony. Wynik podaj w
gramach w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

42. (2 punkty)
Przygotowano 1 dm3 roztworu pewnego kwasu. Stężenie procentowe tego roztworu było równe 8 %, a
stężenie molowe 1,4 mol/dm3. Gęstość roztworu wynosiła 1,05 g/cm3. Czy był to roztwór kwasu solnego,
octowego czy siarkowego(VI)?

43. (2 punkty)
Węglan sodu jest solą dość dobrze rozpuszczalną w wodzie. Podczas ochładzania jej gorącego roztworu nie
powstaje sól bezwodna, ale wydzielają się hydraty, których skład zależy od temperatury. W temperaturze
20°C w równowadze z roztworem nasyconym pozostaje dekahydrat o wzorze Na2CO3∙10H2O.
Rozpuszczalność dekahydratu węglanu sodu w wodzie w tej temperaturze jest równa 21,5 g w 100 g wody.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.
Oblicz rozpuszczalność węglanu sodu (wyrażoną w gramach substancji na 100 gramów wody) w opisanych
warunkach w przeliczeniu na sól bezwodną.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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1. A    (roztwór A - stężenie 20%, roztwory B i C - stężenie 10%)
2. 25 g soli / 100 g wody
3. układ dwufazowy, roztwór nasycony, stężenie 31,5%
4. 600 cm3

5. 40%
6. potas
7.  cm = 1,75 mol/dm3

8. 1. roztwór właściwy: I, IV, VI,   roztwór koloidalny: V,     zawiesina: II, III
    2. Aby rozdzielić składniki należy przesączyć mieszaninę
9. Woda z lodem – układ jednoskładnikowy, dwufazowy,
     woda z etanolem - układ dwuskładnikowy, jednofazowy
10. 1. pierwszy odparuje  azot, bo ma niższą temp. wrzenia lub bo jest bardziej lotny
      2. mniejszy niż 1:1
11. mNaOH = 1,6 g,   potrzebny sprzęt: waga, zlewka, kolba miarowa o pojemności 200 cm3,

w opisie trzeba uwzględnić odważenie NaOH i rozcieńczenie w kolbie miarowej do objętości 200 cm3

(lub do kreski)
12. 0,3 mol/dm3

13. 1,4 g jodu, 0,6 g jodku potasu i  23,7 cm3 etanolu
14. 20,11 %
15.  c%  = 6 %
16. hipoteza błędna, odczyn roztworu kwasowy, ponieważ liczby moli kwasu i zasady nie są takie same i w

roztworze znajdują się kationy wodorowe pochodzące z niezobojętnionego kwasu
17.  0,8 mol/dm3;   14 g
18. III, V, IV, II, I
19. 15,34 %
20. c% =  8,4%
21. 50 cm3 stężonego HCl i 250 cm3 wody
22. 458 cm3 roztworu NaOH i 542 cm3 wody
23. stosunek masowy:     mwoda dest : mKOHr-r = 5 : 3
      (obliczenia na podstawie tzw. „krzyża” lub wyprowadzając odpowiedni wzór)
24. c% = 19,2 %
25. ok. 0,05 mol/dm3. Obliczenia przybliżone, bo zaniedbujemy zmianę objętości roztworu spowodowaną
przez rozpuszczenie chlorowodoru w wodzie.
26. 53,4 g amoniaku na 100 g wody
27. c% = 6,8 %

CHEMIA 6
Odpowiedzi do zadań
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28. 0,04 mol/dm3

29. V = 31 cm3 (objętość minimalna)
30. cm = 0,01 mol/dm3 ,woda do picia się nie nadaje (zawiera 355 mg Cl-/dm3)
31. cm = 1,74 mol/dm3

32. c% = 15 %
33. 6,6 %
34. W temp. 60°C rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest niższa niż rozpuszczalność octanu sodu i wyższa

niż rozpuszczalność chlorku potasu. W temp. 10°C najmniejszą rozpuszczalność ma azotanu(V) potasu.

35.  58,3 %
36. 5 g nierozpuszczonej soli,  700C
37. 45 g wydzielonej soli,  stężenie roztworu nasyconego (w 300C) 33,3%
      (przyjmujemy rozpuszczalność KNO3  w  temperaturze 300C jako 50 g soli / 100 g wody)
38. w zakresie temperatur od ok. 400C do 800C
39. 62 g
40. B, ≈ 43°C (dopuszcza się wartości z przedziału 41°C – 45°C)
41. 0,08 g
42. roztwór kwasu octowego
43. 7,0 g soli bezwodnej w 100 g wody
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Zagadnienia na zajęcia nr 7
Efekty energetyczne reakcji chemicznych. Reakcje egzo- i endotermiczne.
Kinetyka i statyka chemiczna – równanie kinetyczne, szybkość reakcji, stała szybkości reakcji, czynniki
wpływające na szybkość reakcji, energia aktywacji, katalizatory. Reakcje odwracalne. Stan równowagi
chemicznej. Prawo działania mas, stała równowagi. Reguła przekory.

Zadania domowe – zajęcia nr 7
1. (2 punkty)
Entalpia reakcji  N2(g) + O2(g) → 2NO(g)   wynosi DH0298 =181 kJ.
W którą stronę nastąpiło przekazanie energii na sposób ciepła? Jaka była wartość wymienionej między
układem a otoczeniem energii, jeżeli w wyniku tej reakcji otrzymano 5 moli NO?

2. (1 punkt)
Jak zmieni się szybkość reakcji 2 A + B ® C przebiegającej w fazie gazowej według równania kinetycznego
v= k×[A]2×[B], jeżeli utrzymując stałą temperaturę zmniejszymy dwukrotnie objętość układu?

3. (2 punkty)
Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz, że stężenie reagentów ma wpływ na szybkość reakcji
chemicznej. Podaj schematyczny rysunek doświadczenia i przewidywane obserwacje.

4.  (1 punkt)
Przykładem reakcji  katalizowanej jest synteza chlorku nitrozylu:
Równanie reakcji bez katalizatora: 2 NO + Cl2 = 2 NOCl
Równania reakcji z katalizatorem: 2 NO +  Br2 = 2 NOBr

2 NOBr + Cl2 = 2 NOCl + Br2
Jaki związek jest katalizatorem reakcji syntezy chlorku nitrozylu, a jaki jest produktem przejściowym w tej
reakcji?

5. (1 punkt)
Które z poniższych zdań opisujących przedstawioną reakcję są prawdziwe?
                  CO(g) + H2O (g) ⇆ CO2(g) + H2(g) DHo = - 42,7 kJ

1. Energia na sposób ciepła jest przekazywana z układu do otoczenia.
2. Wzrost temperatury powoduje przesunięcie równowagi w lewo
3. Wzrost ciśnienia powoduje przesunięcie równowagi w lewo
4. Stała równowagi rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

6. (2 punkty)
Dane są trzy równania reakcji przebiegających w fazie gazowej.

A. CO + H2O ⇆ CO2 + H2
B. COCl2 ⇆CO + Cl2
C. N2 + 3 H2 ⇆ 2 NH3

1. Określ, w której reakcji zwiększenie ciśnienia pozostanie bez wpływu na stan równowagi.
Uzasadnij swoja odpowiedź.

2. W której z reakcji wzrost ciśnienia wpłynie na przesunięcie równowagi w prawo?

7. (2 punkty)
Do zamkniętego naczynia wprowadzono pewną ilość tlenku azotu(IV) i w stałej temperaturze prowadzono
reakcję aż do momentu ustalenia się w układzie stanu równowagi:

2 NO2 ⇆ O2 + 2 NO
W stanie równowagi stężenia reagentów wynosiły: [NO2] = 0,06 mol/dm3, [NO] = 0,24 mol/dm3 i [O2] = 0,12
mol/dm3. Ile wynosi w tej temperaturze wartość stałej równowagi? Jakie było stężenie początkowe NO2?


