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Kinetyka i statyka chemiczna. Efekty energetyczne reakcji chemicznych.

1. Kinetyka chemiczna

Szybkość reakcji v wyraża się poprzez zmianę stężenia reagentu
w czasie:

         dla substratów: v =  -
t

csubstr

D
D          dla produktów: v =

t
c prod

D

D

Szybkość reakcji zależy m. in. od:

· stężenia reagentów
dla reakcji elementarnych w niektórych przypadkach szybkość reakcji zależy wyłącznie od stężeń
substratów, wtedy szybkość reakcji: A + B ® PRODUKTY opisuje równanie kinetyczne:

v = k × cAn × cBm

gdzie:
k - stała szybkości reakcji, n, m - współczynniki względnego rzędu reakcji dla
poszczególnych reagentów, wyznaczane doświadczalnie; n + m – całkowity rząd reakcji;

· temperatury - na ogół v rośnie wraz z temperaturą (np. reguła van’t Hoffa – empiryczna reguła, według
której wzrost temperatury o 10 K powoduje 2–4-krotny wzrost szybkości reakcji, spełniona dla reakcji
homogenicznych do 500 °C);

· stopnia rozdrobnienia substratów (np. pył węglowy i węgiel kamienny);
· rodzaju rozpuszczalnika;
· obecności katalizatora (substancji przyspieszającej reakcję poprzez obniżenie energii aktywacji)

lub inhibitora (substancji opóźniającej przebieg reakcji).

Energia aktywacji - najmniejsza energia, jaką muszą posiadać cząstki
substratów, by reakcja między nimi zaszła. Energia aktywacji Ea dla
reakcji zachodzących bez katalizatora jest wyższa niż energia aktywacji
Ea’ reakcji prowadzonej w obecności katalizatora. Inhibitor z kolei
powoduje zwiększenie bariery energetycznej (wzrost energii aktywacji,
Ea’ > Ea).
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2. Statyka chemiczna

Reakcje odwracalne – nie zachodzą do końca i mogą przebiegać w obie strony – tzn. z substratów tworzą
się produkty, a równocześnie produkty ulegają przemianie do substratów.

Układ jest w stanie równowagi, jeżeli:
- zachodzi w nim reakcja odwracalna i szybkości reakcji w obu kierunkach są sobie równe: v1=v2

                                                                        v1

                                         A + B                        C + D
                                                                        v2

- żaden z reagentów nie opuszcza środowiska reakcji ani nie jest do niego doprowadzany;
- nie zmieniają się parametry fizyczne układu (T, p, v = const).

Prawo działania mas: W stanie równowagi chemicznej, w stałej temperaturze, stosunek iloczynu stężeń
produktów (podniesionych do odpowiednich potęg) do iloczynu stężeń substratów (podniesionych do
odpowiednich potęg) ma wartość stałą.

a A + b B ⇄ c C + d D
 [C]c [D]d

         K = ---------------               K – stała równowagi reakcji (stężeniowa)
                   [A]a [B]b                 [A], [B], [C], [D] – stężenia w stanie równowagi

Stała równowagi reakcji zależy od temperatury:

- dla reakcji egzotermicznej – gdy temperatura rośnie, stała równowagi maleje

- dla reakcji endotermicznej – gdy temperatura rośnie, stała równowagi rośnie

Na stan równowagi wpływa: zmiana stężenia reagentów, zmiana temperatury, zmiana ciśnienia (dla reakcji
zachodzących w fazie gazowej).

Ten wpływ określa reguła przekory  (Le Chateliera-Brauna):
Jeżeli na układ będący w stanie równowagi zadziała jakiś czynnik zewnętrzny, który  równowagę zaburzy,  to
w układzie zajdzie przemiana zmierzająca do zminimalizowania skutków działania tego czynnika i
przywrócenia stanu równowagi w układzie.

Przemiana Stężenie
reagentów Temperatura

Ciśnienie
(reakcje w fazie gazowej, w stałej

objętości)
przesunięcie
równowagi
 w prawo

wzrost stężenia
produktów

dodatek
substratu

usuwanie
produktu

dla reakcji egzotermicznej
- spadek temp.

dla reakcji endotermicznej
- wzrost temp.

wzrost ciśnienia, jeśli
Vsubstr. > Vprod.

obniżenie ciśnienia, jeśli
Vsubstr. < V prod.

nie wpływa, jeśli
Vsubstr. = Vprod.

przesunięcie
równowagi

w lewo

wzrost stężenia
substratów

dodatek
produktu

usuwanie
substratu

dla reakcji egzotermicznej
 – wzrost temp.

dla reakcji endotermicznej
– spadek temp.

obniżenie ciśnienia, jeśli
Vsubstr. > Vprod.

wzrost ciśnienia, jeśli
Vsubstr. < Vprod.

nie wpływa, jeśli
Vsubstr. = Vprod.
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3. Efekty energetyczne reakcji chemicznych

3.1. Entalpia reakcji

Entalpia (efekt cieplny reakcji w warunkach izotermiczno-izobarycznych), DH = DU + pDV,
gdzie H – entalpia, U – energia wewnętrzna układu, p - ciśnienie, V – objętość

Entalpia jest funkcją stanu - wartość DH nie zależy od drogi przemiany, a tylko od stanu początkowego i
końcowego układu.

Reakcja egzotermiczna - w  trakcie reakcji wydziela się ciepło, DH < 0

Reakcja endotermiczna - w  trakcie reakcji  ciepło jest pochłaniane, DH > 0

Równanie termochemiczne – równanie chemiczne, w którym podany jest stan skupienia wszystkich
reagujących  substancji oraz efekt cieplny (zmiana entalpii) tej reakcji w określonej temperaturze.

Standardowa entalpia reakcji (inaczej: standardowe ciepło reakcji) DHo – zmiana entalpii dla reakcji
zachodzącej w warunkach standardowych (T=298 K, p=105 Pa).

Prawo Hessa: Niezależnie od tego, czy  reakcja chemiczna przebiega od stanu początkowego do stanu
końcowego bezpośrednio czy przez reakcje pośrednie, całkowity efekt cieplny reakcji jest w obu przypadkach
taki sam (wszystkie procesy muszą zachodzić jednak w warunkach izotermiczno-izobarycznych).

3.2. Obliczanie efektu energetycznego reakcji (materiał  wykraczający poza podstawę programową)
Standardowa entalpia tworzenia - entalpia reakcji syntezy 1 mola związku chemicznego z pierwiastków w
postaci trwałej w warunkach standardowych, przebiegająca w warunkach standardowych. Standardowe
entalpie tworzenia pierwiastków w stanie wolnym są równe zero.

Standardowa entalpia spalania - entalpia reakcji całkowitego spalenia 1 mola związku chemicznego,
przebiegająca w warunkach standardowych. Produktami reakcji są: gazowy CO2, ciekła H2O i ew. substancje
proste (np. N2).

Entalpię (efekt cieplny) reakcji można obliczyć:
a) na podstawie sumowania efektów cieplnych innych przemian, dających w sumie ten sam rezultat

(produkt)
b) na podstawie standardowych entalpii tworzenia reagentów:

DHoreakcji = SniDHotworzenia prod. - SniDHotworzenia substr.

c) na podstawie energii wiązań w cząsteczkach reagentów
DHoreakcji = S E wiązań w cząsteczkach substratów - S E wiązań w cząsteczkach produktów

S (sigma) – symbol sumy (dodawania) określonych składników,
ni  - współczynniki stechiometryczne występujące w równaniu termochemicznym
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ZADANIA
8. (1 punkt)
W dwóch probówkach znajdowała się woda destylowana o temperaturze 25°C. Do probówki I wprowadzono
0,1 mola soli A, a do probówki II - 0,1 mola soli B. Stwierdzono, że w probówce I otrzymany roztwór jest
cieplejszy od użytej wody destylowanej, a w probówce II chłodniejszy.

Wiedząc, że do przygotowania roztworów użyto chlorku magnezu i azotanu(V) amonu, a standardowe
entalpie rozpuszczania w wodzie tych soli wynoszą:
DH0 MgCl2 = -154 kJ/mol DH0 NH4NO3 = 26 kJ/mol

napisz wzór soli, której roztwór otrzymano w probówce I: ………………..

9. (1 punkt)
Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch
odrębnych układach I i II.

I. 2 H2O(c) + O2 (g) → 2 H2O2 (c) DH10 = 196 kJ
II. 3 H2 (g) + N2 (g) ⇆ 2 NH3 (g) DH20 = - 92 kJ

Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.
Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest procesem
(egzoenergetycznym / endoenergetycznym).
Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje (wzrost /
spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.

10. (1 punkt)
Benzen wrze pod ciśnieniem 1000 hPa w temperaturze 352,2 K. Standardowa molowa entalpia parowania
benzenu w tej temperaturze wynosi 30,8 kJ · mol-1.

Czy skraplanie benzenu w temperaturze 352,2 K jest przemianą egzo- czy endotermiczną?

11. (1 punkt)
Pewien proces, w którym związek A zostaje przekształcony w związek B przebiega w dwóch etapach:
                Etap I           A →  C DH < 0
                Etap II          C →  B DH > 0
Przeanalizuj poniższe wykresy i ustal, który z nich odpowiada opisanej przemianie.

12. (2 punkty)
Reakcja zachodzi według równania: 2 NO + O2⇄ 2 NO2. Równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać:
v = k [NO]2∙[O2]. Stężenia początkowe wynosiły: cNO = 3 mol/dm3, cO2 = 2 mol/dm3. Oblicz, jak zmieni się
szybkość powyższej reakcji w stosunku do szybkości początkowej, po czasie, w którym stężenie NO
zmaleje o 1 mol/dm3.
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13. (3 punkty)
W celu zbadania kinetyki reakcji kwasu solnego z magnezem wykonano dwa doświadczenia:
      I.    Do 1,2 g magnezu dodano 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu c1 = 0,2 mol/dm3

      II.   Do 1,2 g magnezu dodano 100 cm3 kwasu solnego o stężeniu c2 = 0,4 mol/dm3

W każdym doświadczeniu wydzielający się w trakcie reakcji wodór zbierano w pojemniku i mierzono jego
objętość w stałych odstępach czasu.
Na wykresie wykreślono cztery różne krzywe: A, B, C i D przedstawiające zależność objętości wydzielonego
wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne) od czasu trwania doświadczenia.

a) Oblicz jaka objętość wodoru (w cm3, w warunkach normalnych) zostanie wydzielona w
doświadczeniu I (V1) i w doświadczeniu II (V2).

b) W którym doświadczeniu szybkość reakcji jest większa? Wybierz i zaznacz odpowiedź a lub b oraz
jej uzasadnienie c lub d.

a
W doświadczeniu I szybkość
reakcji jest większa niż w
doświadczeniu II ponieważ

c
stężenie kwasu solnego c2 jest
większe niż stężenie kwasu
solnego c1

b
W doświadczeniu II szybkość
reakcji jest większa niż w
doświadczeniu I

d
objętość kwasu solnego w
doświadczeniu I było większa niż
w doświadczeniu II

c) Przyporządkuj doświadczeniom I i II odpowiadające im wykresy A,B, C lub D.
14. (2 punkty)
Tlenek siarki (VI) otrzymuje się w wyniku utlenienia tlenku siarki(IV), zgodnie z następującym równaniem
reakcji:       2 SO2 + O2 V2O5>  2 SO3
Równanie kinetyczne procesu utleniania ma postać: v = k [SO2]2 [O2].
Ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku siarki(IV), nie zmieniając stężenia tlenu i warunków przebiegu
procesu, aby szybkość tej reakcji wzrosła dziewięciokrotnie?

15. (3 punkty)
Reakcja A+ 2 B ⇄ C przebiega w temperaturze T według równania kinetycznego v = k × cA × cB2. Początkowo
stężenie substancji  A było równe 2 mol/dm3,  a substancji B było równe 3 mol/dm3. Stała szybkości tej reakcji
wynosi 0,3 dm6 · mol-2 · s-1.

Oblicz szybkość reakcji w momencie, gdy przereaguje 60% substancji A. Wynik podaj z dokładnością do
czwartego miejsca po przecinku. Pamiętaj o podaniu właściwej, wynikającej z obliczeń jednostki szybkości
tej reakcji.

16. (1 punkt)
W temperaturze 25 ºC sacharoza hydrolizuje w środowisku o odczynie kwasowym, tak że po upływie 192
minut reakcji ulega połowa początkowej ilości disacharydu. Oznacza to, że okres półtrwania sacharozy w
opisanych warunkach jest równy 192 minuty.

Oblicz, po ilu minutach ulegnie hydrolizie w opisanych warunkach 75% początkowej ilości sacharozy. Wynik
podaj w zaokrągleniu do jedności.
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17. (2 punkty)
Synteza jodowodoru przebiega zgodnie z równaniem: H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g). Równanie kinetyczne tej
syntezy jest następujące: v = k ∙ cH2 ∙ cI2, gdzie c H2 i cI2 oznaczają stężenie substratów. W temperaturze
400°C stała szybkości tej reakcji k = 2,42 ∙ 10–2 mol–1 ∙ dm3 ∙ s–1.

Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.
W temperaturze 400 ºC do reaktora o stałej pojemności równej 2 dm3 wprowadzono mieszaninę dwóch moli
gazowego wodoru i jednego mola gazowego jodu. Po zamknięciu reaktora zainicjowano reakcję, przy czym
utrzymywano stałą temperaturę 400 ºC.
Oblicz szybkość syntezy jodowodoru w momencie, gdy reakcji uległa połowa początkowej ilości jodu.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.

18. (3 punkty)
Na wykresie przedstawiono zależność stężenia molowego substancji A i B od czasu przebiegu reakcji
2A + B → A2B. Doświadczalnie wyznaczone równanie kinetyczne tej reakcji ma postać: v = k ∙ cA ∙ cB

a) W chwili t = 2 s szybkość tej reakcji wynosi 0,2304 mol ∙ dm-3 ∙ s-l. Oblicz wartość stałej szybkości
reakcji z dokładnością do części setnych oraz zapisz jej jednostkę.

b) Oblicz stężenie molowe produktu A2B w chwili t = l0 s. Wynik podaj z dokładnością do jedności.

19. (3 punkty)
Na poniższych wykresach przedstawiono zależność zmian stężeń reagentów od czasu trwania reakcji oraz
zmiany szybkości reakcji dla reakcji syntezy HI:  H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2 HI (g)

1. Uzupełnij opis wykresów:
Krzywa A opisuje zmiany stężenia…………………………………
Krzywa B opisuje zmiany stężenia………………………………….
Krzywa C opisuje zmiany szybkości reakcji ……………………
Krzywa D opisuje zmiany szybkości reakcji ……………………

2. Na obu wykresach zaznacz,  od którego momentu reakcja osiąga stan równowagi.



7

20. (2 punkty)
W układzie, w którym przebiega reakcja syntezy amoniaku z pierwiastków
ustalił się stan równowagi:  3 H2(g) + N2(g) ⇄ 2 NH3(g) DH0 = - 92 kJ
Jak wpłynie na ilość powstającego amoniaku:
  a) podwyższenie temperatury
  b) obniżenie ciśnienia
  c) zmniejszenie objętości układu
  d) zastosowanie katalizatora
  e) dodanie jednego z substratów
21. (1 punkt)
Na wykresie obok zilustrowano zmianę energii podczas przebiegu reakcji opisanej równaniem:

A(s) + AB2 (g) ⇄ 2 AB(g)
Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji otrzymywania produktu AB, jeżeli w układzie
będącym w stanie równowagi:

a) podwyższymy temperaturę,
b) podwyższymy ciśnienie.

22. (2 punkty)
Chlor można otrzymać m.in. w wyniku reakcji: 4 HCl(g) + O2(g) ⇄ 2 H2O(g) + 2 Cl2(g) DH0 = - 119 kJ
Podaj cztery różne sposoby zwiększenia wydajności reakcji otrzymywania chloru.

23. (2 punkty)
Reakcja tlenku siarki(IV) z tlenem przebiega zgodnie z równaniem:
                                                                                                                     V2O5

2 SO2 (g) + O2 (g) ⇌ 2 SO3 (g)      ΔHo = –98,98 kJ ⋅ mol–1

Reakcję prowadzi się w temperaturze 650 K–850 K w obecności katalizatora. W tej temperaturze wszystkie
reagenty są gazami. Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.
Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

1. W warunkach izotermicznych wydajność reakcji tlenku siarki(IV) z tlenem (nie zależy / zależy) od
ciśnienia panującego w reaktorze.

2. W warunkach izobarycznych podwyższenie temperatury, w której prowadzona jest reakcja tlenku
siarki(IV) z tlenem, poskutkuje (spadkiem / wzrostem) wydajności reakcji tworzenia tlenku siarki(VI).

3. W warunkach izobarycznych podwyższenie temperatury, w której prowadzona jest reakcja tlenku
siarki(IV) z tlenem, poskutkuje (spadkiem / wzrostem) szybkości reakcji tworzenia tlenku siarki(VI).

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
24. (1 punkt)
W czasie pożarów lasów, wyładowań elektrycznych, podczas pracy urządzeń grzewczych lub silników
spalinowych możliwa jest reakcja zachodząca między dwoma składnikami powietrza – azotem i tlenem. Te
gazy łączą się z wytworzeniem tlenku azotu(II) zgodnie z równaniem:

N2 (g) + O2 (g) ⇄ 2 NO (g)   ΔH° > 0
Powstały bezbarwny i bezwonny tlenek azotu(II) łatwo utlenia się do tlenku azotu(IV) NO2, który jest
brunatnym gazem o ostrym zapachu. Tlenek azotu(IV) dimeryzuje z utworzeniem tetratlenku diazotu N2O4,
który jest gazem bezbarwnym:

2 NO(g) ⇄ N2O4 (g)  ΔH° < 0
Na podstawie: G.W. vanLoon, S.J. Duffy, Chemia środowiska, Warszawa 2007 oraz W. Mizerski, Tablicechemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym
nawiasie.

Reakcja syntezy tlenku azotu(II) jest reakcją (endotermiczną / egzotermiczną), o czym świadczy
(dodatnia / ujemna) wartość ΔH°. Reakcja dimeryzacji tlenku azotu(IV) ma tym większą wydajność, w
im (niższej / wyższej) temperaturze zachodzi. Po ochłodzeniu zabarwienie zawartości zamkniętego
naczynia, do którego wprowadzono świeżo otrzymany tlenek azotu(IV) NO2, (nie ulegnie zmianie / stanie
się mniej intensywne / stanie się bardziej intensywne).

Źródło: Matura, „nowa formuła”, czerwiec 2019
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Informacja do zadania 25
Przemysłowa produkcja kwasu azotowego(V) jest procesem kilkuetapowym. Pierwszym etapem jest
katalityczne utlenienie amoniaku tlenem z powietrza do tlenku azotu(II). W drugim etapie otrzymany tlenek
azotu(II) utlenia się do tlenku azotu(IV). Ta reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

2 NO (g) + O2 (g) ⇌ 2 NO2 (g)
Powstały tlenek azotu(IV) jest następnie wprowadzany do wody, w wyniku czego powstaje roztwór kwasu
azotowego(V) o stężeniu w zakresie 50%–60% (w procentach masowych).

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny, Warszawa 2013.
25. (1 punkt)
Na poniższym wykresie przedstawiono zależność równowagowego stopnia przemiany NO w NO2 od
temperatury dla dwóch różnych wartości ciśnienia p1 i p2. Wydajność tworzenia NO2 jest tym większa, im
większa jest wartość równowagowego stopnia przemiany.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.
Ciśnienie p1 jest (wyższe / niższe) od ciśnienia p2. Przemiana NO w NO2 to reakcja (endotermiczna /
egzotermiczna), co oznacza, że wartość ΔH tej przemiany jest (dodatnia / ujemna).

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
26. (2 punkty)
Do zbiornika, z którego wypompowano powietrze, wprowadzono tlenek azotu(IV) o wzorze NO2 i po
zamknięciu utrzymywano temperaturę 25°C do momentu osiągnięcia przez układ stanu równowagi opisanej
poniższym równaniem:

2 NO2 ⇄ N2O4       ΔH < 0
Zmiany stężenia obu reagentów przedstawiono na poniższym wykresie.

Na podstawie: J. McMurry, R. Fay, Chemistry, Upper Saddle River 2001.

Oblicz stężeniową stałą równowagi opisanej reakcji w temperaturze 25 °C oraz uzupełnij zdanie – wybierz i
podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

Stężeniowa stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze wyższej niż 25 °C jest (mniejsza niż / większa
niż / taka sama jak) stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25 °C.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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27. (3 punkty)
Rozkład nadtlenku wodoru w obecności pewnego katalizatora przebiega według równania kinetycznego:

v = k ∙ cH2O2
Do próbki z roztworem nadtlenku wodoru o stężeniu 20,0 mol ∙ dm-3 dodano katalizator i stwierdzono, że po
upływie 5 minut stężenie nadtlenku wodoru zmalało do 14,5 mol ∙ dm-3, po upływie 10 minut wynosiło 10,6
mol ∙ dm-3, a po upływie 15 minut było równe 7,8 mol ∙ dm-3.
Stała szybkości reakcji w warunkach prowadzenia procesu wynosi k = 0,063 min-1.

a) Korzystając z informacji, uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres zależności stężenia
nadtlenku wodoru od czasu.

czas, min 0 5 10 15
stężenie, mol ∙ dm-3

b) Na podstawie odpowiednich obliczeń i wykresu ustal, po jakim czasie szybkość reakcji będzie
równa 0,819 mol ∙ dm-3 ∙ min-1.

Informacja do zadań 28–30
Brunatnoczerwony tlenek azotu(IV) NO2 oraz jego bezbarwny dimer N2O4 w postaci gazowej występują
zawsze jako mieszanina równowagowa. W układzie między tymi tlenkami ustala się równowaga dynamiczna:

2NO2 ⇆ N2O4
W temperaturze pokojowej mieszaninę tlenków NO2 i N2O4 wprowadzono do trzech probówek i szczelnie
zamknięto. Następnie mieszaniny doprowadzono do różnych temperatur.

Wyniki obserwacji zapisano w tabeli:
Temperatura, °C -10 20 90

Barwa mieszaniny gazów bezbarwna żółtobrązowa brunatnoczerwona

28. (1 punkt)
Napisz, czy dimeryzacja NO2 jest reakcją egzoenergetyczną, czy endoenergetyczną. Odpowiedź uzasadnij.

29. (3 punkty)
Do naczynia o objętości 10,0 dm3 wprowadzono 1 mol NO2. Naczynie szczelnie zamknięto i ogrzewano do
temperatury T, do osiągnięcia stanu równowagi.

a) Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi reakcji Kc dimeryzacji NO2.
b) Ustal stężenia molowe składników mieszaniny poreakcyjnej dimeryzacji NO2 w temperaturze T, jeśli

w chwili osiągnięcia przez układ stanu równowagi dynamicznej przereagowało 52% NO2. Wynik podaj
z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

30.  (1 punkt)
Do naczynia, w którym ustalił się stan równowagi dynamicznej dimeryzacji NO2, w czasie t wprowadzono
dodatkową ilość tego tlenku. Wskaż, który wykres, przedstawiający zależność stężenia reagentów od czasu,
ilustruje zmiany stężenia NO2 i N2O4 wywołane wprowadzeniem do naczynia dodatkowej ilości NO2.
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31. (1 punkt)
Jon Cu2+ w roztworze wodnym otaczany jest przez sześć cząsteczek wody i występuje w postaci tzw.
akwakompleksu o wzorze [Cu(H2O)6]2+. Jeżeli jednak w roztworze pojawią się również jony Cl-, to wówczas
ustala się stan równowagi, który można opisać równaniem:
                                              [Cu(H2O)6]2+  + 4 Cl- ⇄ [CuCl4]2- + 6 H2O DH > 0
W sytuacji, gdy stężenie jonów [Cu(H2O)6]2+ jest zdecydowanie większe od stężenia jonów [CuCl4]2- to roztwór
przyjmuje niebieskie zabarwienie, natomiast gdy w roztworze przeważają jony [CuCl4]2- roztwór ma barwę
żółtą.

Na podstawie powyższych informacji uzupełnij poniższą tabelkę, wpisując przy podanych stwierdzeniach
PRAWDA lub FAŁSZ.

1 Wprowadzenie do niebieskiego roztworu stężonego kwasu solnego prowadzi do
stopniowej zmiany zabarwienia roztworu na kolor żółty.

2 Ogrzewanie roztworu, w którym ustaliła się równowaga, spowoduje jej przesunięcie w
stronę tworzenia [CuCl4]2-, natomiast jego ochłodzenie przesunie równowagę w stronę
tworzenia  [Cu(H2O)6]2+.

3 Wprowadzenie do roztworu o barwie żółtej kilku kropli roztworu AgNO3 spowoduje
wytrącenie białego osadu, a roztwór przybierze barwę niebieską.

32. (2 punkty)
1. Jak wpłynie wzrost temperatury na położenie stanu równowagi oraz na wartość stałej równowagi

poniższej reakcji?
N2 + O2 ⇄ 2 NO DH > 0

2. Jak zmieni się stała równowagi tej reakcji, jeśli stężenie tlenu wzrośnie dwukrotnie, a temperatura
pozostanie bez zmian?

33. (2 + 2 punkty)
Tlenek azotu(I) reaguje z amoniakiem, tworząc azot i parę wodną. W celu przeprowadzenia tej syntezy
zmieszano 3 dm3 N2O i 4 dm3 NH3.

1. Zbilansuj równanie tej reakcji.
2. Oblicz objętości poszczególnych składników mieszaniny reakcyjnej w momencie, gdy w reakcję

weszło 1,5 dm3 N2O.
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Obliczanie stężeń równowagowych i stałej równowagi –  jest to materiał wykraczający poza
podstawę programową, jednak podobne zadania pojawiają się czasem na maturze.

34.  (2 punkty)
Stała Kc równowagi reakcji:  A + B ⇄ C + D  w temperaturze T  wynosi 1. Objętość 1 dm3 mieszaniny
wyjściowej, w której znajdowały się 3 mole substancji A i 6 moli substancji B ogrzano w zamkniętym naczyniu
do temperatury T. Ile wynoszą liczby moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi?

35. (2 punkty)
W reaktorze o objętości 1 dm3 przebiegła przemiana zgodnie z równaniem A + B ⇄ C + D. Do reakcji użyto
2 mole substancji A i nadmiar substancji B. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że w mieszaninie
poreakcyjnej znajduje się 0,4 mola substancji A. Stała równowagi tej reakcji w temperaturze prowadzenia
procesu jest równa 1. Oblicz, ile moli substancji B użyto do tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczby
całkowitej.

36. (3 punkty)
W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji: CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g) ma wartość 9,0.
Do reakcji tej użyto pary wodnej (H2O) oraz gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i H2, zamiast czystego
CO. Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym. Po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze 700 K
stężenia CO, CO2 i H2 były odpowiednio równe:

[CO] = 0,3 mol/dm3, [CO2] = 6,3 mol/dm3, [H2] = 12,9 mol/dm3.
1. Oblicz stężenie równowagowe pary wodnej w temperaturze 700 K. Wynik podaj z  dokładnością do

jednego miejsca po przecinku.
2. Oblicz w jakim stosunku molowym występowały CO i H2 w gazie syntezowym użytym do realizacji

opisanej przemiany.

37. (3 punkty)
W pewnym doświadczeniu reakcja: H2(g) + Cl2(g) ⇄ HCl(g) osiągnęła stan równowagi. Początkowe stężenia
substratów były jednakowe. Przereagowało 80% chloru. Ile wynosi stała równowagi tej reakcji w warunkach
doświadczenia?

38. (3 punkty)
Do reaktora wprowadzono 3 mole CH3OH i 2 mole CH3COOH oraz niewielką ilość stężonego H2SO4. Oblicz,
jaką masę (w stanie równowagi) ma otrzymany ester, jeżeli stała równowagi tej reakcji jest równa 2.

39. (2 punkty)
W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi reakcji: CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g) jest równa 4.
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora o pojemności 1 dm3, w którym
znajduje się 30 moli tlenku węgla(II), aby otrzymać 10 moli wodoru w temperaturze 800 K. Reakcja pary
wodnej i tlenku węgla(II) przebiega w zamkniętym reaktorze.

40. (2 punkty)
W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku
masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi reakcji
CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g) w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1.
Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez układ.

Źródło: Matura, „nowa formuła”, maj 2019

41. (2 punkty)
Stężeniowa stała równowagi reakcji CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2 (g) w temperaturze 1000 K jest równa 1.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.
W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla(II).
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi
w temperaturze 1000 K liczba moli wodoru była dwa razy większa od liczby moli tlenku węgla(II).

Źródło: Matura, „nowa formuła”, czerwiec 2019
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42. (2 punkty)
W temperaturze 1000 K przeprowadzono reakcję opisaną równaniem: CO (g) + H2O (g) ⇌ CO2 (g) + H2 (g).
Mieszaninę zawierającą 2,00 mole tlenku węgla(II) i 8,00 moli pary wodnej umieszczono w reaktorze o stałej
pojemności równej 1 dm3 i zainicjowano reakcję, przy czym utrzymywano temperaturę 1000 K. Po ustaleniu
się równowagi stwierdzono, że powstało 1,68 mola tlenku węgla(IV). Oblicz stężeniową stałą równowagi
opisanej reakcji w temperaturze 1000 K.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.

Obliczanie efektu energetycznego reakcji - materiał  wykraczający poza podstawę programową

43. (2 punkty)
Korzystając z danych w tabeli, oblicz entalpię reakcji:   CH4(g) + 2 O2(g) = 2 H2O(g) + CO2(g)

Wiązanie C = C C - H O = O C = O O – H
Energia wiązania kJ/mol 613 415 499 742 463

Czy jest to reakcja egzoenergetyczna czy endoenergetyczna?

44. (2 punkty)
Korzystając z podanych niżej wartości standardowych entalpii tworzenia, oblicz wartość entalpii DH0 reakcji
rozkładu 50 g węglanu wapnia, która zachodzi według równania:

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

CO2(g) DH10 = - 394 kJ/mol

CaO(s) DH20 = - 635 kJ/mol

CaCO3(s) DH30 = - 1207 kJ/mol

45. (2 punkty)
Oblicz standardową entalpię tworzenia disiarczku węgla: C(s) + 2 S(s) = CS2(c) znając efekty energetyczne
następujących reakcji:
C(s) + O2(g) = CO2(g) DH01 =  - 393 kJ/mol

S(s) + O2(g) = SO2(g) DH02 =  - 297 kJ/mol

CS2(c) + 3 O2(g) = CO2(g) + 2 SO2(g) DH03 =  - 1108 kJ/mol

46. (2 punkty)
Oblicz standardową entalpię tworzenia wody w postaci gazowej, znając efekty energetyczne następujących
reakcji:
C(s) + O2(g) = CO2(g) DH01 = - 393 kJ/ml

C(s) + ½ O2(g) = CO(g) DH02 =  - 111 kJ/mol

CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g) DH03 =  - 41 kJ/mol

47. (2 punkty)
Mieszanina zawierająca wodór i tlen w stosunku molowym 2:1 to mieszanina piorunująca. Entalpia tworzenia
pary wodnej jest równa  –242 kJ/mol, a entalpia procesu H2O(c) ® H2O(g) jest równa +44 kJ/mol. Oblicz, jaka
ilość energii zostanie przekazana do otoczenia podczas wybuchu 6 dm3 mieszaniny piorunującej (objętość
zmierzona w warunkach normalnych), jeżeli produktem jest H2O(c) .
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1. układ pobrał energię z otoczenia, ΔH = 452,5 kJ
2. wzrośnie ośmiokrotnie
3. może to być np. reakcja cynku z kwasem solnym – w probówce I będzie to kwas o stężeniu mniejszym

(np. 0,1 mola/dm3), a w II – o stężeniu większym (np. 1 mol/dm3).
   Przewidywane obserwacje: gaz intensywniej (gwałtowniej) wydziela się w probówce II.

4. katalizator: Br2, produkt przejściowy: NOBr
5. zdania 1 i 2
6.  1. zmiana ciśnienia nie wpłynie na stan równowagi reakcji A – objętości substratów i powstających z nich

produktów są takie same.
     2. reakcja C
7. Kc = 1,92         stężenie początkowe NO2: 0,3 mol/dm3

8. MgCl2
9. wymaga, endoenergetyczna, spadek
10. egzotermiczny
11. wykres II
12. szybkość reakcji zmaleje trzykrotnie
13. a) V1 = V2 = 448 cm3   b) b – c      c) doświadczenie I – krzywa B, doświadczenie II – krzywa A
14. stężenie SO2 należy zwiększyć trzykrotnie
15. v’ = 0,0864 mol · dm-3 · s-1

16. 384 min (2 x 192 min)
17. v = 4,5 · 10-3 mol · dm-3 · s-1

18. a) k = 0,02 dm3 ∙mol-1 ∙ s-1         b) cA2B = 2 mol/dm3

19. 1.  Krzywa A opisuje zmiany stężenia produktu lub stężenia HI
      Krzywa B opisuje zmiany stężenia substratów lub stężeń H2 i I2
      Krzywa C  opisuje zmiany szybkości reakcji w prawo lub tworzenia HI (produktu)
      Krzywa D opisuje zmiany szybkości reakcji w lewo lub rozkładu HI (produktu)

      2.  Reakcja osiąga stan równowagi od momentu gdy stężenia przestają ulegać zmianom (wykres I) i od
momentu, w którym szybkości reakcji zrównują się (wykres II)

20. a) ilość NH3 zmaleje          b) ilość NH3 zmaleje
      c) ilość NH3 wzrośnie        d) ilość NH3 nie zmieni się          e) ilość NH3 wzrośnie
21. a) wzrośnie   b) zmaleje
22. można: obniżyć temperaturę; zwiększyć ciśnienie; zmniejszyć objętość układu, dodać
      któregoś (lub obu) z substratów, odbierać (usuwać) jeden (lub oba) produkty
23. 1. zależy, 2. spadkiem, 3. wzrostem

CHEMIA 7
Odpowiedzi do zadań
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24. endotermiczną – dodatnia – niższej – stanie się mniej intensywne
25. niższe, egzotermiczna, ujemna
26. K = 216, mniejsza niż
27. a), b):

28. Reakcja egzotermiczna.
      Obniżenia temperatury układu powoduje zwiększenie wydajności reakcji dimeryzacji NO2.
      Zgodnie z regułą przekory w układzie zacznie przebiegać reakcja, której będzie towarzyszyło
      wydzielanie ciepła (reakcja egzoenergetyczna).

29. a) Kc= 2
2

42

][
][

NO
ON         b) cNO2 = 0,048 mol/dm3, cN2O4 = 0,026 mol/dm3

30. D
31. 1. prawda, 2. prawda, 3. prawda
32. 1. Równowaga reakcji przesunie się na prawo, a stała równowagi wzrośnie
      2. Stała równowagi nie zmieni się
33.  1.   3 N2O +  2 NH3 = 4 N2  + 3 H2O
       2.   VN2O = 1,5 dm3 VNH3 = 3 dm3      VN2 = 2 dm3      VH2O = 1,5 dm3

34. n A = 1     n B = 4     n C = 2     n D = 2
35. 8 moli
36. 1.  [H2O] = 30,1 mol/dm3        2.   nCO : nH2 = 1 : 1
37. Kc = 64
38. 103,6g estru
39. 11,25 mola
40. 4,76 mola
41. 12 moli
42. Kc = 1,4
43. ΔH = - 678 kJ;  reakcja egzoenergetyczna
44. ΔH0 = 89 kJ

45. ΔtwH0CS2  = DH01 + 2 DH02 - DH03 = 121 kJ/mol

46. ΔtwH0H2O  = DH01 - DH02 - DH03 = - 241 kJ/mol

47. Wartość energii przekazanej do otoczenia wynosiła 51,1 kJ.
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Zagadnienia na zajęcia nr 8
Roztwory wodne elektrolitów - dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity mocne i słabe. Stała i stopień dysocjacji,
prawo rozcieńczeń Ostwalda.  Iloczyn jonowy wody.  Skala pH i wskaźniki pH. Hydroliza soli.

Zadania domowe – zajęcia nr 8
1. (1 punkt)
Na podstawie niżej podanych reakcji:
             Na2CO3 + 2 CH3COOH + ® 2 CH3COONa + CO2  + H2O
             Na2SiO3 + H2O + CO2 ® Na2CO3 + H2SiO3
i stałych dysocjacji: kwasu ortofosforowego K = 7,1 ∙ 10-3 oraz kwasu octowego K = 1,8 ∙ 10-5  wskaż zbiór
kwasów uszeregowanych według rosnącej mocy:

A. H2SiO3,  H2CO3,  CH3COOH,  H3PO4
B. CH3COOH,  H3PO4,  H2SiO3,  H2CO3
C. H2SiO3,  H2CO3,  H3PO4,  CH3COOH
D. H2CO3,  H3PO4,  H2SiO3,  CH3COOH

2. (2 punkty)
Roztwór słabej zasady rozcieńczono. Jak zmienił się stopień dysocjacji i stała dysocjacji tej zasady?

3. (1 punkty)
Roztwór kwasu azotowego(III) ma pH=2, a stopień dysocjacji kwasu w tym roztworze jest równy 2%. Ile
wynosi stała dysocjacji tego kwasu?

4. (1 punkty)
Rozpuszczono w 1 dm3 wody następujące ilości soli: 0,2 mola chlorku wapnia, 117 g chlorku sodu  i 0,5 mola
azotanu(V) wapnia. Uszereguj występujące w roztworze jony według wzrastających  stężeń molowych.

5. ( 2 punkty)
Zmieszano roztwór zawierający 0,3 mola kwasu solnego z 0,2 molami wodorotlenku wapnia. Jaki odczyn ma
powstały roztwór?

6. (3 punkty)
Dane są następujące sole: ZnCl2, NaNO3, K2S, KCl, (NH4)2SO4, Na2SO3.

A. Które z tych soli po rozpuszczeniu w wodzie dadzą roztwór o odczynie obojętnym?
B. Które dadzą roztwór o pH< 7? Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji z wodą dla

jednej takiej wybranej soli.

7. (2 punkty)
Wyjaśnij przy pomocy odpowiednich równań reakcji, czym może być według teorii Brönsteda anion
wodorowęglanowy.


