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CHEMIA 8
Teorie kwasów i zasad. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów.

Odczyn roztworu.

1. Teorie kwasów i zasad
1.1. Teoria jonowa Arrheniusa

· kwas: związek, który w roztworach wodnych odszczepia kationy H+

· zasada: związek, który w roztworach wodnych odszczepia aniony OH-

1.2. Teoria protolityczna Brønsteda - Lowry'ego
· kwas: protonodawca, np. HCl (cząsteczka), NH4+ (kation), HSO4- (anion)
· zasada: protonobiorca, np. NH3, CO32-

· sprzężone pary kwas-zasada: kwas ⇄ proton + zasada
· amfiprot – może spełniać rolę kwasu i zasady (np. H2O, HSO3-)

1.3. Teoria Lewisa
· kwas: biorca (akceptor) pary elektronowej (elektronobiorca), np. BH3, H+

· zasada: dawca (donor) pary elektronowej (elektronodawca), NH3, H2O, Cl-

2. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów

Elektrolity to związki chemiczne, które w roztworach wodnych lub w stanie stopionym przewodzą prąd
elektryczny za pośrednictwem jonów - w roztworach ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi
na aniony i kationy pod wpływem rozpuszczalnika.

2.1. Stopień dysocjacji
Moc elektrolitów zależy od ich stopnia zdysocjowania w roztworze:

stopień dysocjacji =
ilość zdysocjowanych cząsteczek elektrolitu

całkowita ilość cząsteczek elektrolitu w roztworze =
C .

C ł .
=

n .

n ł .
=

N .

N ł .

Stopień dysocjacji zależy od rodzaju elektrolitu, temperatury (rośnie wraz z jej wzrostem), stężenia
elektrolitu (maleje ze wzrostem stężenia).



2

Elektrolity mocne (ulegają całkowitej lub prawie całkowitej dysocjacji):
- kwasy (niektóre) - np. kwas solny, azotowy(V), siarkowy (VI), chlorowy(VII),
- wodorotlenki: sodu, potasu, wapnia, strontu, baru,
- sole.

Elektrolity słabe (zdysocjowane w niewielkim stopniu):
- kwasy (niektóre) - np. siarkowy (IV), azotowy (III), węglowy, octowy,
- zasady nieorganiczne: amoniak, wodorotlenki metali prócz metali I i II grupy,
- większość kwasów i zasad organicznych.

2.2. Stała dysocjacji
Dla elektrolitów słabych w roztworach wodnych ustala się równowaga pomiędzy cząsteczkami
zdysocjowanymi i niezdysocjowanymi:
                HR ⇄ H+ + R- MeOH ⇄ Me+ + OH-

                        [R- ][H+]                                                       [Me+][OH- ]
                Ka = -----------                                         Kb =     -----------------
                           [HR]                                                           [MeOH]
                Ka - stała dysocjacji słabego kwasu,     Kb - stała dysocjacji słabej zasady

Wartość stałej dysocjacji zależy tylko od temperatury, nie zależy od stężenia elektrolitu.
Im większa wartość stałej dysocjacji, tym mocniejszy elektrolit (kwas, zasada).
Dla kwasu i zasady dysocjujących wielostopniowo stała pierwszego stopnia dysocjacji jest największa:
np. H2SO3 ⇄ H+ + HSO3- stała dysocjacji K1 = 1,2 ∙ 10-2

HSO3- ⇄ H+ + SO32- stała dysocjacji K2 = 6,6 ∙ 10-8 K1 >> K2

2.3. Prawo rozcieńczeń Ostwalda

=
∙

−
przy założeniu, że a jest bardzo małe: K = a2 × c
(takie założenie można zrobić, gdy a ≤ 0,05 lub c/K ³  400)

2.4. Iloczyn jonowy wody

· Woda – bardzo słaby elektrolit, dysocjuje w minimalnym stopniu: H2O ⇄ H+ + OH-.
· Iloczyn jonowy wody Kw = [H+][OH- ] = 10-14 (w temp. 298 K).
· We wszystkich roztworach elektrolitów iloczyn stężeń jonów H+ i OH- zawsze jest równy

iloczynowi jonowemu wody, czyli 10-14.

2.5. pH
· Wykładnik stężenia jonów wodorowych: pH = –log10[H+].
· Wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych: pOH = –log10[OH-].

Zależność pomiędzy pH i pOH: pH + pOH = 14
Odczyn roztworu jest:
-  obojętny gdy [H+] = [OH-], wtedy pH = 7
- kwaśny gdy [H+] > [OH-], wtedy pH < 7
- zasadowy gdy [H+] < [OH-], wtedy pH > 7

· Gdy kwasowość roztworu rośnie to stężenie jonów wodorowych rośnie, a pH maleje.
· Gdy zasadowość roztworu rośnie to stężenie jonów wodorowych maleje, a pH rośnie.
· Zmiana pH o jednostkę związana jest z 10-krotną zmianą stężenia H+.
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2.6. Wskaźniki pH
Wskaźniki pH (kwasowo-zasadowe) to słabe organiczne kwasy lub zasady, które w zależności od pH
roztworu przybierają różną barwę. Ich formy: niezdysocjowana i zdysocjowana mają różne zabarwienia.
Odczyn roztworu decyduje, która z tych form będzie w przewadze i jaka barwa się pojawi.

HR ⇄ H+ + R-

↑                   ↑
różna barwa

np. fenoloftaleina: barwa różowa dla pH > 9, bezbarwna dla pH < 9
oranż metylowy: barwa czerwona dla pH < 3, barwa żółta dla pH > 4,5

2.7. Hydroliza soli
1. Hydroliza kationowa (odczyn kwaśny roztworu) – ulegają jej sole mocnych kwasów i słabych zasad,

np. NH4Cl, CuSO4

NH4Cl ⎯   NH4+ + Cl-
NH4+ + Cl- + H2O ⇄ NH3 · H2O + H+ + Cl-
NH4+ + H2O ⇄ NH3 · H2O + H+

2. Hydroliza anionowa (odczyn zasadowy roztworu) – ulegają jej sole słabych kwasów i mocnych zasad,
np. NaNO2, K2CO3

K2CO3 ⎯   2 K+ + CO32-

2 K+ + CO32- + H2O ⇄ 2 K+ + OH- + HCO3-

CO32- + H2O ⇄ OH- + HCO3-

3. Hydroliza kationowo-anionowa – ulegają jej sole słabych kwasów i słabych zasad, np. CH3COONH4,
Al(NO2)3. Odczyn roztworu zależy od względnej mocy kwasu i zasady:

gdy  Kkw > Kzas - odczyn kwaśny
gdy  Kkw < Kzas - odczyn zasadowy
gdy  Kkw = Kzas - odczyn obojętny,  np.  CH3COONH4 KNH3(aq) = 1,79 · 10-5

KCH3COOH = 1,75 · 10-5

4. Sole mocnych kwasów i mocnych zasad, np. NaCl, Ca(NO3)2  hydrolizie nie ulegają (ulegają jedynie
dysocjacji).

2.8. Iloczyn rozpuszczalności
Uwaga: Jest to materiał wykraczający poza podstawę programową, ale na maturze pojawiają się zadania z tego działu, w
postaci zadań z tekstem wprowadzającym.
W roztworze nasyconym trudno rozpuszczalnego związku ustala się stan równowagi pomiędzy częścią
rozpuszczoną, a pozostającą w postaci stałej (czyli osadem).
np. AgCl(s) ⇄ Ag+ + Cl- Al(OH)3 (s) ⇄ Al3+ + 3 OH-

W roztworze nasyconym, w danej temperaturze, iloczyn stężeń jonów, na jakie dysocjuje ten związek,
podniesionych do potęg równych współczynnikom stechiometrycznym w równaniu dysocjacji danej
substancji ma wartość stałą. Jest to iloczyn rozpuszczalności, L, danego związku, np.:
LAgCl = [Ag+][Cl- ] = 1,8 ∙ 10-10 LAl(OH)3 = [Al3+][OH-]3 = 3,1 ∙ 10-31 (w temp.298 K)

· Jeżeli w roztworze trudno rozpuszczalnego związku AB:
cA+ ∙ cB- > LAB to wytrąca się osad związku AB
cA+ ∙ cB- = LAB to jest to roztwór nasycony związku AB
cA+ ∙ cB- < LAB to jest to roztwór nienasycony związku AB

· Jeżeli do nasyconego roztworu substancji AB dodamy mocny elektrolit mający z nią jon wspólny
to wówczas zacznie wytrącać się osad związku AB (jest to tzw. efekt wspólnego jonu).
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ZADANIA
8. (1 punkt)
Ile moli wodorotlenku wapnia potrzeba na zobojętnienie roztworu zawierającego 0,75 mola kwasu
siarkowego(VI) i 2,5 mola kwasu solnego?
9. (3 punkty)
Napisz równania reakcji ilustrujące zachowanie amoniaku i siarkowodoru w wodzie. Określ, jaką rolę wg
teorii Brønsteda pełni w tych procesach woda.

10. (2 punkty)
Zgodnie z teorią Brønsteda kwas i sprzężona z nim zasada różnią się o jeden proton. Im silniejszy jest
kwas, tym słabsza jest sprzężona z nim zasada, zgodnie z zależnością:

Ka · Kb = Kw
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy
wody.

a) Korzystając z powyższych informacji wskaż najsłabszą spośród następujących zasad:
NO2-, CH3COO-, I-, HS-

b) Dopisz brakujące wzory tak, aby powstały dwie sprzężone pary kwas-zasada:
kwas: NH3                 i        zasada: ………………..

kwas: ……………..    i        zasada: CH3NH2
11. (3 punkty)

A. Uzupełnij poniższą tabelkę, wpisując do niej podane poniżej wzory cząsteczek lub jonów, zgodnie
z funkcją, jaką mogą pełnić w roztworach wodnych wg teorii Brønsteda:

NO3-,  H2O, H3O+,  HS-,  NH3,  CH3COOH,  OH-

W roztworze wodnym
może pełnić funkcję:

tylko kwasu
Brønsteda

tylko zasady
Brønsteda

kwasu  lub zasady
Brønsteda

Wzory drobin:

B. Spośród wymienionych wyżej drobin wybierz te, które tworzą sprzężone pary kwas – zasada.
Podaj ich wzory:
kwas I: ……………….. i zasada I: ……………….
kwas II: ………………. i zasada II: ………………

12. (1 punkt)
Poniżej przedstawiono wzory trzech zasad Brønsteda.

NH3            CH3NH2        C6H5NH2
Porównaj wartości stałych dysocjacji Kb tych zasad w roztworze wodnym w temperaturze 25°C i uzupełnij
poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Spośród wymienionych związków najmocniejszą zasadą Brønsteda jest (NH3 / CH3NH2 / C6H5NH2).
Jonem, który najłatwiej odszczepia proton, jest kation o wzorze (NH4+ / CH3NH3+ / C6H5NH3+), jest więc
on (najmocniejszym / najsłabszym) kwasem Brønsteda.

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
13. (1 punkt)
Określ, jakimi elektrolitami, mocnymi czy słabymi, są następujące związki:

siarczan(VI) sodu kwas etanowy (octowy), etanian (octan) sodu,
etanian (octan) amonu kwas siarkowodorowy siarczek sodu
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14. (1 punkt)
Do pięciu zlewek zawierających po 100 cm3 wody wprowadzono po 0,1 mola następujących substancji:

- zlewka A: kwas siarkowy(VI) i wodorotlenek sodu,
- zlewka B: kwas azotowy(V) i wodorotlenek baru,
- zlewka C: kwas solny i amoniak,
- zlewka D: kwas octowy i wodorotlenek potasu,
- zlewka E: kwas solny i azotan(V) srebra.

W których zlewkach roztwory wykazują pH < 7?

15. (1 punkt)
W czterech zlewkach przygotowano następujące roztwory wodne:

1. Ba(OH)2 o stężeniu 0,05 mol/dm3,
2. KOH o stężeniu 0,1 mol/dm3,
3. NH3 o stężeniu 0,1 mol/dm3,
4. CH3COOH o stężeniu 0,1 mol/dm3.

Porównaj pH przygotowanych roztworów. Uzupełnij poniższe zdania określeniami: „niższe niż” lub
„równe” lub „wyższe niż”

pH roztworu 1. jest ……………………… pH roztworu 2.
pH roztworu 2. jest ……………………… pH roztworu 3.
pH roztworu 3. jest ……………………… pH roztworu 4.

16. (3 punkty)
Wykonano doświadczenie przedstawione na schematycznym rysunku. W kolbie zaszła reakcja opisana
równaniem: KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.

W doświadczeniu zużyto 78,0 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 35% masowych i gęstości
1,2 g/cm3 oraz 250,0 cm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 2,0 mol/dm3.
Po dodaniu kwasu do roztworu wodorotlenku potasu z dodatkiem fenoloftaleiny zaobserwowano, że
malinowa barwa roztworu w kolbie zanikła.

Na podstawie obserwacji postawiono następującą hipotezę:
Zanik malinowej barwy roztworu w kolbie wskazuje na to, że kwas azotowy(V) przereagował z
wodorotlenkiem potasu i roztwór w kolbie uzyskał odczyn obojętny.
Zweryfikuj tę hipotezę, wykonując odpowiednie obliczenia. Uzasadnij swoją opinię przez
podkreślenie właściwego zwrotu w każdym nawiasie i dokończenie zdania:

Hipoteza (była / nie była) poprawna. Odczyn roztworu (jest / nie jest) obojętny,
ponieważ:…………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
17.  (2 punkty)
Zmieszano ze sobą 200 cm3 roztworu kwasu octowego o stężeniu 1 mol/dm3 i 100 cm3 roztworu wodorotlenku
potasu o stężeniu 1 mol/dm3. Które z poniższych cząsteczek i jonów będą występowały w tym roztworze?

CH3COOH, CH3COO-, H+, KOH, K+, OH-, CH3COOK
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18. (1 punkt)
Do czterech zlewek z roztworami  zawierającymi po 1 molu NaOH wprowadzono:

I. roztwór zawierający 8,5 g amoniaku,
II. roztwór zawierający 0,5 mola (CH3COO)2Zn,
III. 22,4 dm3 gazowego chlorowodoru (warunki normalne),
IV. 100 cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 1,0 mol/dm3.

W której zlewce powstał roztwór o pH = 7?

19. (3 punkty)
Przygotowano dwa wodne roztwory:

- kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,01 mol · dm−3 (roztwór I),
- wodorotlenku sodu o pH równym 13 (roztwór II) do którego dodano kilka kropli alkoholowego

roztworu fenoloftaleiny.
Podczas mieszania roztworów I i II zachodzi reakcja opisana poniższym równaniem:

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O
a) Do kolby zawierającej 100 cm3 roztworu I dodawano niewielkimi porcjami roztwór II. Oblicz pH

roztworu, który powstał po dodaniu 50 cm3 roztworu II do roztworu I. Przyjmij, że objętość
powstałego roztworu jest sumą objętości roztworu I i dodanego roztworu II.

b) Uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A. albo B. oraz jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Jeżeli do 100 cm3  roztworu I dodamy 10 cm3 roztworu II, to otrzymana mieszanina

A. będzie bezbarwna,
ponieważ

1. pH roztworu zmaleje.
2. pH roztworu wzrośnie.

B. przyjmie malinowe
zabarwienie,

3. odczyn roztworu będzie obojętny.
4. odczyn roztworu nadal będzie kwasowy.

20. (1 punkt)
Do wodnego roztworu zawierającego 0,1 mola wodorotlenku sodu dodano wodny roztwór zawierający
0,1 mola kwasu etanowego (octowego). Następnie w mieszaninie poreakcyjnej zanurzono żółty
uniwersalny papierek wskaźnikowy. Dokończ poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo
C i jej uzasadnienie 1.,2., 3. albo 4.
Uniwersalny papierek wskaźnikowy

A. przyjął niebieskie zabarwienie,

ponieważ

1. użyto nadmiaru zasady.

2. etanian (octan) sodu ulega hydrolizie kationowej.
B. nie zmienił zabarwienia,

3. etanian (octan) sodu ulega hydrolizie anionowej.
C. przyjął czerwone zabarwienie,

4. otrzymano roztwór o odczynie obojętnym.
21. (3 punkty)
W jednej probówce znajduje się wodny roztwór chlorku sodu, a w drugiej węglanu potasu. Mając do
dyspozycji fenoloftaleinę i roztwór HCl zaproponuj dwie metody identyfikacji tych soli. Zapisz obserwacje
i równania reakcji ilustrujące obserwowane procesy.
22. (1 punkt)
Drugi etap procesu dysocjacji kwasu borowego opisuje stała dysocjacji wyrażona wzorem:

[H3BO3] [H+][H2BO3-] [H+][BO33-] [H+][HBO32-]
A. _______________ B. _______________ C. _______________ D. _______________

[3H+][BO33-]   [H3BO3]            [HBO32-]               [H2BO3-]
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23. (2 punkty)
Napisz wzory wszystkich jonów, jakie występują w wodnym roztworze kwasu ortofosforowego. Podaj
wzór tego, którego stężenie w roztworze jest najmniejsze.

24. (2 punkty)
Jak zmieni się pH wody po rozpuszczeniu w niej amoniaku? Uzasadnij swoją odpowiedź pisząc
odpowiednie równanie reakcji.

25. (1 punkt)
1 cm3 roztworu zawiera 0,4 mg całkowicie zdysocjowanego wodorotlenku sodu. Jaka jest wartość pH
tego roztworu ?

26. (2 punkty)
Oblicz pH, pOH oraz stopień dysocjacji kwasu HX w roztworze o stężeniu 0,05 mol/dm3, którego stała
dysocjacji wynosi Ka = 2 ∙10-7

27. (1 punkt)
Oblicz pH wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 0,0001 mol/dm3, jeżeli stopień dysocjacji przy tym
stężeniu wynosi 10%.

28. (3 punkty)
W temperaturze T rozpuszczono w wodzie kwas HX. Równowagę w otrzymanym
roztworze ilustruje równanie: HX + H2O ⇄ H3O+ + X-.
Wykres obok przedstawia procentowy udział drobin znajdujących się w wodnym
roztworze kwasu HX o temperaturze T (na wykresie nie uwzględniono wody oraz
jonów pochodzących z autodysocjacji wody).

a) Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX w tym roztworze.
b) Do wodnego roztworu kwasu HX dodano niewielką ilość wodnego roztworu mocnego kwasu.

Temperatura roztworu nie uległa zmianie. Oceń, jak zmieni się (wzrośnie, zmaleje, nie
ulegnie zmianie) wartość stopnia dysocjacji i wartość stałej dysocjacji kwasu HX, jeśli do jego
wodnego roztworu doda się niewielką ilość mocnego kwasu. Odpowiedź uzasadnij.

29. (2 punkty)
3 dm3 wodnego roztworu kwasu o ogólnym wzorze HX zawiera 5,418 · 1023 jonów X- i 6 moli
niezdysocjowanych cząsteczek HX. Oblicz stałą i stopień dysocjacji kwasu.

30. (3 punkty)
Pewna amina w roztworze wodnym ulega przemianie zgodnie z poniższym równaniem:

RNH2 + H2O ⇄ RNH3+ + OH–

Przygotowano wodny roztwór tej aminy w temperaturze 25°C. W otrzymanym roztworze stopień
dysocjacji aminy jest równy 3,1%, a pH tego roztworu wynosi 12,2.

a) Oblicz stałą dysocjacji zasadowej Kb tej aminy w temperaturze 25°C, a następnie wybierz i
podkreśl jej wzór z podanych:         CH3CH2CH2NH2      (CH3)3N        CH3CH2NH2       (CH3)2NH

b) Rozstrzygnij, czy dodanie stałego wodorotlenku potasu do opisanego roztworu tej aminy będzie
miało wpływ na wartość jej stopnia dysocjacji. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Rozstrzygnięcie: ...........................................................................................................................
Uzasadnienie: ...............................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................

Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.
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31. (1 punkt)
Zdolność elektrolitu do dysocjacji zależy od właściwości tego elektrolitu oraz od właściwości użytego
rozpuszczalnika. Im silniejszą zasadą Brønsteda jest rozpuszczalnik, tym w większym stopniu dysocjuje
w nim elektrolit będący kwasem Brønsteda.
Zbadano dysocjację jednoprotonowego kwasu HA w różnych rozpuszczalnikach. W wodzie HA jest
słabym kwasem. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz nazwę rozpuszczalnika.
W danej temperaturze wartość stałej dysocjacji kwasu HA jest największa w roztworze, w którym
rozpuszczalnikiem jest (ciekły amoniak / kwas mrówkowy / metanol / woda).

32. (2 punkty)
Oblicz pH wodnego roztworu kwasu etanowego o stężeniu 6,0% masowych i gęstości 1,00 g · cm-3, dla
którego stopień dysocjacji α < 5%. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

33. (2 punkty)
Jakiej objętości roztworu kwasu solnego o pH = 1 należy użyć do całkowitego zobojętnienia 20 cm3 5%
roztworu zasady sodowej o d = 1 g/cm3 ?

34. (2 punkty)
Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol · dm−3, jaką należy dodać do 300 cm3 wodnego
roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol · dm−3, aby otrzymany roztwór miał pH = 13.

Źródło: matura, „nowa formuła”, maj 2019
35. (3 punkty)
Zmieszano 100 cm3 wodnego roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 0,2 mol∙dm−3 z 40 cm3 wodnego roztworu HCl
o stężeniu 0,8 mol∙dm−3. W mieszaninie przebiegła reakcja opisana równaniem: H3O+ + OH– → 2 H2O.
Oblicz:

a) pH powstałego roztworu w temperaturze 25°C. W obliczeniach przyjmij, że objętość tego
roztworu jest sumą objętości roztworów Ba(OH)2 i HCl. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego
miejsca po przecinku.

b) stężenie molowe jonów baru i jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.
Arkusz maturalny CKE, czerwiec 2020 r.

36. (2 punkty)
Do zlewek zawierających takie same objętości wody wprowadzono po 0,01 mola następujących tlenków,
a następnie zmierzono pH każdego z roztworów:

1 - CO 2 - SO3 3 - SO2 4 - CaO 5 - Na2O
W której zlewce roztwór wykazał najniższą wartość pH? Dlaczego?
37. (1 punkt)
Dokończ poniższe zdanie, zaznaczając wniosek A. albo B. i jego uzasadnienie 1. albo 2.
Jeśli do kwasu fluorowodorowego dodamy kryształek fluorku potasu, to po jego rozpuszczeniu pH
roztworu…

A. … wzrośnie
ponieważ stopień dysocjacji kwasu ulegnie

1. zwiększeniu.
B. … zmaleje 2. zmniejszeniu.

38.  (3 punkty)
Które z poniższych doświadczeń pozwala/pozwalają udowodnić, że kwas węglowy jest słabym kwasem?

A. roztwór węglanu sodu + kwas octowy
B. roztwór węglanu potasu + fenoloftaleina

Odpowiedź uzasadnij.
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39. (1 punkt)
Przeprowadzono doświadczenie zgodne z poniższym opisem.
Do dwóch probówek zawierających wodę z dodatkiem fenoloftaleiny wprowadzono:

I probówka - stały Na3PO4 II probówka – stały NaH2PO4

Powstanie malinowego zabarwienia roztworu zaobserwowano tylko w jednej probówce, a pH wodnego
roztworu w probówce, w której roztwór się nie zabarwił, było mniejsze od 7.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie procesu decydującego o odczynie wodnego roztworu tej
soli, w przypadku której po wprowadzeniu do probówki z wodą i fenoloftaleiną nie uzyskano malinowego
roztworu.

40. (1 punkt)
Do użyźnienia gleby, która miała pierwotnie odczyn obojętny, użyto nawozu, zawierającego głównie
siarczan(VI) amonu. Jak zmienił się odczyn gleby po użyciu tego nawozu?

41. (3 punkty)
Jaki odczyn będą miały roztwory następujących soli?

1. chlorek amonu
2. azotan(V) sodu
3. wodorosiarczan(IV) potasu

Uzasadnij swoją odpowiedź pisząc dla soli ulegających hydrolizie równania reakcji w formie jonowej
skróconej.

42. (1 punkt)
Przygotowano wodne roztwory o stężeniach 0,1 mol/dm3 następujących substancji:

HCl,  NaCl,  NaOH,  HF,  NaF,  NH3, NH4Cl
Uporządkuj podane roztwory według wzrastającej wartości pH wpisując ich wzory w odpowiednie miejsca
na osi:

43. (3 punkty)
Zmierzono pH roztworów czterech soli o stężeniu 0,01 mol/dm3 i wyniki zestawiono poniżej:

Wzór soli RCOONH4 R1COONH4 R1COONa R2COONa
pH 6,0 6,5 7,9 8,1

a) Uszereguj kwasy RCOOH, R1COOH, R2COOH od najsłabszego do najmocniejszego.
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze R2COONa.
c) Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady) według teorii Brønsteda−Lowry’ego pełni w reakcji

hydrolizy jon R2COO-.
44. (2 punkty)
Przygotowano wodne roztwory czterech substancji: kwasu HX (stała dysocjacji kwasu KHX = 5 · 10-5), jego
soli NaX, kwasu HY (stała dysocjacji kwasu KHY = 3 · 10-2) oraz jego soli NaY. Wszystkie roztwory miały
stężenie 1 mol/dm3:

a) Dopisz do poniższych substratów produkty reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.
NaX + HY →
NaY + HX →

b) Który z roztworów: kwasu HX czy kwasu HY ma wyższe pH?
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45. (5 punktów)
Przeprowadzono dwa doświadczenia w temperaturze T, których szczegóły opisano w tabeli poniżej. W
obu doświadczeniach za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej.

Doświadczenie I Doświadczenie II
Do 10 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu
c = 0,1 mol ∙ dm-3 dodawano kroplami roztwór
zasady sodowej o stężeniu c = 0,1 mol ∙ dm-3

Do 10 cm3 roztworu kwasu octowego o stężeniu
c = 0,1 mol ∙ dm-3 dodawano kroplami roztwór
zasady sodowej o stężeniu c = 0,1 mol ∙ dm-3

Otrzymane podczas wykonywanych doświadczeń wyniki umieszczono na poniższych wykresach A i B,
ilustrujących zależność pH od objętości dodanego roztworu wodorotlenku sodu.

1. Odczytaj z wykresów A i B początkowe (przed dodaniem wodnego roztworu NaOH) wartości pH
roztworów kwasów. Na tej podstawie wskaż wykres (A lub B), który przedstawia wyniki doświadczenia
z użyciem kwasu solnego. Uzasadnij swój wybór.

2. Odczytana z wykresu A wartość pH roztworu otrzymanego po zmieszaniu stechiometrycznych ilości
reagentów wynosi około 9, natomiast wartość pH roztworu, otrzymanego po zmieszaniu
stechiometrycznych ilości reagentów, odczytana z wykresu B jest równa 7.

Wyjaśnij, dlaczego roztwory otrzymane po zmieszaniu stechiometrycznych ilości reagentów w obu
doświadczeniach mają różne pH. Zapisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które potwierdzą
Twoje wyjaśnienia dotyczące odczynu otrzymanych roztworów.

46. (1 punkt)
Aby roztwór przewodził prąd elektryczny, muszą być w tym roztworze obecne jony. Im większa jest ich
ruchliwość, tym przewodnictwo jest większe. Dwa najbardziej ruchliwe jony to kationy wodorowe (H+) i
aniony wodorotlenkowe (OH-). Ruchliwość innych jonów jest znacznie mniejsza.

Na podstawie: M. Sienko, R. Plane, Chemia, Warszawa 1996 oraz L. Pajdowski, Chemia ogólna, Warszawa 1982.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania:
W miarę dodawania roztworu kwasu solnego do wodnego roztworu wodorotlenku sodu:

A. zarówno pH, jak i przewodnictwo roztworu rosną.
B. pH roztworu rośnie, a przewodnictwo roztworu maleje.
C. pH roztworu maleje, a przewodnictwo najpierw maleje, a potem rośnie.
D. pH roztworu maleje, a przewodnictwo najpierw rośnie, a potem maleje.
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47. (1 punkt)
Między formą obojętną i anionową oranżu metylowego ustala się stan równowagi zgodnie z równaniem:

HInd ⇄  Ind-  +  H+

forma I    forma II
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A. w środowisku kwaśnym oranż metylowy występuje głównie w postaci anionu i przyjmuje barwę żółtą
B. w środowisku zasadowym oranż metylowy występuje głównie w formie I i przyjmuje barwę żółtą
C. w środowisku kwaśnym oranż metylowy występuje głównie w formie II i przyjmuje barwę czerwoną
D. w środowisku zasadowym oranż metylowy występuje głównie w postaci anionu i przyjmuje barwę żółtą

48. (2 punkty)
W poniższej tabeli podano zmiany barwy trzech popularnych wskaźników kwasowo-zasadowych.

Wskaźnik Zabarwienie wskaźnika w roztworze o pH Zakres pH, w którym
następuje zmiana barwy

oranż metylowy poniżej 3,2
czerwona

powyżej 4,4
żółta 3,2 – 4,4

lakmus poniżej 4,5
czerwona

powyżej 8,3
niebieska 4,5 – 8,3

fenoloftaleina poniżej 8,2
bezbarwna

powyżej 10,0
malinowa 8,2 – 10,0

Który wskaźnik wybierzesz, aby jednoznacznie zidentyfikować roztwory: kwasu azotowego(V) (pH = 1),
azotanu(V) sodu (pH = 7) i wodorotlenku sodu (pH = 10)? Uzasadnij swój wybór.

Zadania dotyczące iloczynu rozpuszczalności

49. (1 punkt)
Iloczyn rozpuszczalności Ks soli i wodorotlenków jest stałą równowagi dynamicznej, jaka ustala się między
nasyconym roztworem substancji a jej osadem. W poniższej tabeli zestawiono wartości iloczynu
rozpuszczalności trzech trudno rozpuszczalnych w wodzie soli srebra w temp. 298 K.

Wzór soli Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności Wartość iloczynu rozpuszczalności
AgCl Ks(AgCl) = [Ag+] ∙ [Cl−] 1,6 ∙10-10

AgBr Ks(AgBr) = [Ag+] ∙ [Br−] 7,7 ∙ 10−13

AgI Ks(AgI) = [Ag+] ∙ [I−] 1,5 ∙ 10−16

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.
W probówce umieszczono 3 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,1 mol∙dm-3. Następnie
przygotowano trzy odczynniki:
− wodny roztwór chlorku potasu o stężeniu 0,1 mol ∙dm-3,
− wodny roztwór bromku potasu o stężeniu 0,1 mol ∙dm-3,
− wodny roztwór jodku potasu o stężeniu 0,1 mol ∙dm-3.

Wybierz odczynnik, którego dodanie do roztworu azotanu(V) srebra w ilości stechiometrycznej
spowoduje, że stężenie jonów Ag+ w roztworze po reakcji będzie najmniejsze. Swój wybór uzasadnij.

50. (2 punkty)
Do 2 zlewek zawierających nasycony roztwór CaSO4 i osad tej soli na dnie dodano: do I zlewki – wodę,
do II zlewki – stężony roztwór Na2SO4. Opisz, co zaobserwowano w obu zlewkach.

51. (2 punkty)
Zmieszano równe objętości roztworu MgCl2 o stężeniu 0,05 mol/dm3 i roztworu K2CO3 o stężeniu
0,05 mol/dm3. Czy w naczyniu wytrąci się osad MgCO3? L(MgCO3) wynosi 6,3 ∙ 10-5.
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52. (2 punkty)
Iloczyn rozpuszczalności AgCl wynosi 1,6 ∙ 10-10. Jeżeli do 1 dm3 roztworu zawierającego 0,0001 mola
kationów srebra(I) będziemy dodawać kroplami roztwór kwasu solnego o pH = 2, to jaką objętość roztworu
tego kwasu trzeba dodać, żeby osad się wytrącił? Przyjmij, że objętość roztworu nie ulega w trakcie
doświadczenia zamianie. Wynik obliczeń podaj w cm3.

53. (2 punkty)
Wartość iloczynu rozpuszczalności siarczanu(VI) ołowiu wynosi 1,62 ∙ 10-8. Oblicz stężenie molowe
nasyconego roztworu tej soli.

54. (2 punkty)
Iloczyn rozpuszczalności Ks soli i wodorotlenków jest stałą równowagi dynamicznej, jaka ustala się między
nierozpuszczoną substancją a jej roztworem nasyconym. Chlorek ołowiu(II) jest związkiem trudno
rozpuszczalnym w wodzie. Iloczyn rozpuszczalności tej soli wyraża się równaniem Ks(PbCl2) =
[Pb2+][Cl−]2. W temperaturze 298 K jego wartość jest równa 1,7 ⋅ 10-5.
Jeżeli stężenie jednego z jonów w roztworze się zmieni, np. przez rozpuszczenie innej substancji, która
jest mocnym elektrolitem i dysocjuje z wytworzeniem takich jonów, zmienia się stężenie drugiego jonu,
tak aby – zgodnie z regułą przekory – zachowana była stała wartość iloczynu rozpuszczalności.

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Przygotowano 100 cm3 nasyconego wodnego roztworu chlorku ołowiu(II) o temperaturze 298 K. Do
przygotowanego roztworu dodano 100 cm3 wodnego roztworu chlorku sodu o stężeniu 1,0 mol ⋅ dm-3.
Oblicz stężenie molowe jonów ołowiu(II) w roztworze otrzymanym w opisany powyżej sposób w
temperaturze 298 K. W obliczeniach pomiń stężenie jonów chlorkowych pochodzących od trudno
rozpuszczalnej soli.

Źródło: matura, „nowa formuła”, czerwiec 2019
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CHEMIA 8
Odpowiedzi do zadań

1. A
2. stopień dysocjacji wzrósł, stała dysocjacji pozostała bez zmian
3. K = 2 ∙ 10-4

4. [Ca2+] < [NO3-] < [Na+] < [Cl-]
5. odczyn zasadowy
6. A. NaNO3, KCl
    B. ZnCl2, (NH4)2SO4
         Zn2+ + 2 H2O ⇄ Zn(OH)2 +2 H+      lub     NH4+ + H2O ⇄ NH3∙H2O + H+

7. HCO3- + H2O ⇄ H2CO3 + OH-        HCO3-  to zasada – protonobiorca
    HCO3- + H2O ⇄ CO32- + H3O+        HCO3-  to kwas – protonodawca
8. 2 mole Ca(OH)2
9. NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-       woda pełni funkcję kwasu
    H2S + H2O ⇄HS- + H3O+         woda pełni funkcję zasady
10. a) I-, b)   kwas: NH3  i  zasada: NH2-     oraz        kwas: CH3NH3+ i  zasada: CH3NH2
11.  A. W roztworze wodnym mogą pełnić funkcję tylko kwasu  Brønsteda: H3O+, CH3COOH,

 tylko zasady Brønsteda: NO3- , NH3 , OH-, kwasu  lub zasady Brønsteda: H2O, HS-

       B. Kwas I: H3O+ i zasada I: H2O, kwas II: H2O i zasada II: OH-

12. Spośród wymienionych związków najmocniejszą zasadą Brønsteda jest (NH3 / CH3NH2 / C6H5NH2).
Jonem, który najłatwiej odszczepia proton, jest kation o wzorze (NH4+ / CH3NH3+ / C6H5NH3+), jest więc
on (najmocniejszym / najsłabszym) kwasem Brønsteda.
13. słaby elektrolit: kwas etanowy (octowy),  kwas siarkowodorowy
      mocny elektrolit: siarczan(VI) sodu,  etanian sodu, etanian amonu, siarczek sodu
14. zlewka A, C, E
15. równe - wyższe niż - wyższe niż
16. Hipoteza nie była poprawna. Odczyn nie jest obojętny, ponieważ w roztworze znajdują się kationy

wodorowe pochodzące z dysocjacji nadmiaru kwasu azotowego, a fenoloftaleina nie pozwala na
jednoznaczne stwierdzenie, czy roztwór ma odczyn kwasowy czy obojętny.

17. CH3COOH,   CH3COO-,   H+,   K+,  (ew. również OH-)
18. zlewka III
19. a) pH = 12,3, b) A, 4
20. A, 3
21. I metoda: do obu probówek trzeba dodać roztwór HCl

Obserwacje: w probówce zawierającej roztwór NaCl brak zmian
w probówce zawierającej roztwór K2CO3 wydzieli się gaz
K2CO3 + 2 HCl → 2 KCl + CO2↑ + H2O

      II metoda: do obu probówek trzeba dodać fenoloftaleinę
      Obserwacje:  w probówce zawierającej roztwór NaCl brak zmian  (roztwór bezbarwny)

w probówce zawierającej roztwór K2CO3 pojawi się różowe zabarwienie
                             K2CO3 H2O> 2 K+ + CO32-

                             2 K+ + CO32- + H2O ⇄ 2 K+ + 2 OH- + CO2↑
                            lub  CO32- + H2O ⇄ OH- + HCO3- lub  CO32- + H2O ⇄ 2 OH- + CO2↑
22. D
23. H+ , H2PO4- , HPO42- , PO43- , w najmniejszym stężeniu występuje  PO43-

24. pH wzrośnie,  NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-
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25. pH = 12
26. pH = 4,  pOH= 10,  α = 0,2 %
27. pH = 9
28. a) 29,9% b) stopień dysocjacji: zmaleje – zgodnie z regułą przekory wzrośnie stężenie cząsteczek

niezdysocjowanych
stała dysocjacji: nie zmieni się – jej wartość nie zależy od składu roztworu

29. K = 4,5 ∙ 10-2    α = 13 %
30. a) K = 5 ∙ 10-4; CH3CH2NH2 ,b) Rozstrzygnięcie: Tak; Uzasadnienie: (Nastąpi zmniejszenie stopnia
dysocjacji, ponieważ) wzrost stężenia jonów OH– poskutkuje zgodnie z regułą przekory: –
zmniejszeniem wydajności przemiany. lub – przesunięciem równowagi w lewo. lub – przesunięciem
równowagi w kierunku substratów.
31. ciekły amoniak
32. pH = 2,4   (stężenie jonów H+ należy policzyć z wyrażenia na stałą dysocjacji K, a wartości liczbowej

stałej K trzeba poszukać w tablicach)
33. VHCl = 250 cm3

34. 150 cm3

35. a) 12,76 (12,75), b) c(Ba2+) = 0,143 mol ∙ dm–3, c(Cl–) = 0,229 mol ∙ dm–3

36. zlewka 2 – w niej powstaje mocny kwas siarkowy(VI)
37. A - 2
38. Oba doświadczenia. W doświadczeniu A udowodniono, że kwas węglowy jest słabym kwasem, bo

kwas octowy wypiera go z jego soli (węglanu sodu), a w doświadczeniu B fenoloftaleina zabarwi się
na kolor malinowy, co świadczy o odczynie zasadowym, a taki odczyn mają roztwory soli mocnych
zasad i słabych kwasów, czyli kwas węglowy jest słabym kwasem.

39. H2PO4-⇄ HPO42- + H+

40. odczyn jest kwaśny lub pH zmalało
41.  1. odczyn kwaśny:              NH4+ + H2O ⇄ NH3∙H2O + H+

2. odczyn obojętny
3. odczyn zasadowy:    HSO3- +  H2O ⇄ OH- + H2SO3

42. HCl  -  HF  -  NH4Cl  -  NaCl  -  NaF - NH3  -  NaOH
43.  a) R2COOH, R1COOH, RCOOH         b) R2COO- + H2O ⇄ R2COOH + OH-

c) R2COO- pełni funkcję zasady według teorii Brønsteda−Lowry’ego
44. a) NaX + HY → NaY + HX         NaY + HX → nie zachodzi   b) Wyższe pH ma roztwór kwasu HX.
45. 1. wykres A – pH = 3,  wykres B – pH = 1. Do doświadczenia użyto dwóch kwasów o takim samym

stężeniu, więc wyniki dla kwasu solnego przedstawiona są na wykresie B, bo jest to mocniejszy kwas
i będzie miał niższe pH.

      2. Odczytane wartości są różne, bo w pierwszym przypadku powstaje sól słabego kwasu  i mocnej
zasady (CH3COONa), która hydrolizuje z odczynem zasadowym, a w drugim przypadku sól
mocnego kwasu i mocnej zasady (NaCl), która hydrolizie nie ulega.

H+  + OH- → H2O           CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + OH-

46. C
47. D
48. lakmus – tylko ten wskaźnik przybiera inną barwę w roztworze kwaśnym (kwas azotowy(V),

obojętnym (azotan(V) sodu) i zasadowym (wodorotlenek sodu)
49. roztwór jodku potasu; uzasadnienie: iloczyn rozpuszczalności jodku srebra jest najmniejszy
50. w pierwszej zlewce osad zacznie się rozpuszczać, w drugiej – wytrąci się więcej osadu
51. W roztworze: [Mg2+]∙[CO32-] = 0,025 ∙ 0,025 = 6,25 ∙ 10 -4  >  LMgCO3, zatem osad wytrąci się.
52. 0,16 cm3

53. LPbSO4 = [Pb2+]∙[SO42-] = x ∙ x = x2     x2  = 1,62 ∙ 10-8  →   x = 1,27 ∙ 10-4

      CPbSO4 = 1,27 ∙ 10-4 mol/dm3

54. [Pb2+] = 6,8 ∙ 10-5 mol/dm3
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Zagadnienia na zajęcia nr 9
Nomenklatura i systematyka związków organicznych. Wzory strukturalne. Izomeria położenia i
geometryczna.

Zadania domowe – zajęcia nr 9
1. (1 punkt)
Podaj nazwę systematyczną związku:

2. (2 punkty)
Poniżej przedstawiono wzory dwóch węglowodorów:

1. Podaj nazwy systematyczne tych węglowodorów.
2. Wzory powyższych związków są przykładem izomerii ………………..

3. (1 punkt)
Do całkowitego uwodornienia 1 mola cząsteczek węglowodoru X zużyto 2 mole cząsteczek wodoru.
Produktem tej reakcji jest 2,2-dimetylobutan. Który z poniższych wzorów przedstawia węglowodór X?

4. (1 punkt)
Określ typ reakcji przedstawionych następującymi równaniami:

I. CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br
II. CH2Cl-CH2Cl + Zn(pył) → CH2=CH2 + ZnCl2
III. CH3-CH3 + Cl2 → CH3-CH2Cl + HCl

5. (4 punkty)
Obok przedstawiono schemat reakcji:

1. Napisz równania reakcji przedstawionych na
tym schemacie.

2. Podaj nazwę węglowodoru przedstawionego
na schemacie oraz związków X i Y.

6. (1 punkt)
Aby odróżnić etan od etenu należy:

A. porównać ich palność w powietrzu
B. wykonać próbę z wodą bromową
C. porównać ich rozpuszczalność w wodzie i benzenie
D. przeprowadzić reakcję z kwasem azotowym(V)

7. (2 punkty)
Stosując wzory półstrukturalne zapisz równanie reakcji 2-bromo-3-metylopent-1-enu z wodą. Podaj
nazwę powstającego produktu.


