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Zadanie 1. 
Rozpuszczalność siarczanu (VI) amonu w temperaturze 20

0
C wynosi 75,2g, a gęstość nasyconego roztworu tej soli wynosi 

d=1,3g/cm
3
. Oblicz, ile jonów SO4

2–
 i ile jonów NH4

+
 znajduje się w 1cm

3
 nasyconego roztworu siarczanu (VI) amonu 

w temperaturze 20
0
C. 

Zadanie 2. 
Do 60g nasyconego roztworu KNO3 o temperaturze 88

0
C dodano 30g wody. Rozpuszczalność KNO3 w tej temperaturze wynosi 

200g.  Określ, do jakiej temperatury należy schłodzić ten roztwór, żeby stał się roztworem nasyconym. (Wykres zależności 
rozpuszczalności substancji od temperatury – patrz podręcznik). 
Zadanie 3. 
Przygotowano 200g roztworu jodku potasu o stężeniu 61,1% w temperaturze 75

0
C. Roztwór schłodzono do temperatury 16

0
C. 

(Rozpuszczalność KJ w tej temperaturze wynosi R=140g/100g wody.) Oblicz masę roztworu, który pozostał po oddzieleniu 
wykrystalizowanej soli. 
Zadanie 4. 
Przygotowano nasycony roztwór KNO3 w temperaturze 33

0
C, a następnie odparowano z niego pewną ilość wody. Oblicz, jaki 

musi być procentowy ubytek masy roztworu podczas odparowania wody, żeby przy niezmienionej ilości soli można było 
otrzymać nasycony roztwór w temperaturze 55

0
C. 

Rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 33
0
C wynosi 50g. 

Rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 55
0
C wynosi 100g. 

Zadanie 5. 
W pewnej temperaturze w nasyconym roztworze kwasu szczawiowego H2C2O4 na jedną cząsteczkę kwasu przypada 5 cząsteczek 
wody. Oblicz stężenie molowe i procentowe tego roztworu, wiedząc, że jego gęstość wynosi d=1,26g/cm

3
. 

Zadanie 6. 
Z roztworu kwasu siarkowego (VI) o nieznanym stężeniu pobrano próbkę o objętości V i dodano do niej nadmiar chlorku baru. 
Strącony osad po wysuszeniu miał masę 9,32g. Do takiej samej porcji roztworu kwasu siarkowego(VI) (o objętości V) dodano 
4g stałego wodorotlenku sodu i stwierdzono, że otrzymany roztwór ma odczyn zasadowy. 

A. Oblicz, ile centymetrów sześciennych gazowego HCl (odmierzonego w warunkach normalnych) należy użyć, żeby 
zobojętnić roztwór. 

B. Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego (VI), jeżeli jego objętość V wynosi 10cm
3
. 

Zadanie 7. 
Przedstaw czynności, które należy wykonać, aby przygotować 250cm

3
 roztworu HCl o stężeniu 0,2 mol/dm

3
 , mając 

do dyspozycji: kwas solny o stężeniu 37% i gęstości d=1,2026g/cm
3
 , wodę destylowaną, kolbę miarową o pojemności 250cm

3
 

i pipetę o pojemności 5cm
3
 z podziałką 0,1cm

3
. Oblicz masę węglanu sodu, który przereaguje całkowicie z próbą otrzymanego 

roztworu kwasu o objętości 34cm
3
. 

Zadanie 8. 
Do 100cm

3
 roztworu NaOH o stężeniu 8% i gęstości d=1,08g/cm

3
 wprowadzono gazowy CO2 do chwili, gdy przyrost masy 

roztworu wyniósł 1,584g. Oblicz stężenie molowe jonów OH
–
 w otrzymanym roztworze, zakładając że jego objętość się nie 

zmieniła. 
Zadanie 9. 
Po wrzuceniu 0,720g magnezu do 0,150dm

3
 kwasu solnego o stężeniu 0,120mol/dm

3
 zaszła reakcja opisana równaniem: 

Mg + 2H3O
+
  Mg

2+
 + H2 + 2H2O 

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. 
Zadanie 10. 
W temperaturze 20

0
c rozpuszczalność uwodnionego węglanu sodu o wzorze Na2CO3∙ 10H2O wynosi 21,5 grama w 100g wody. 

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego w temperaturze 20
0
C stanowi masa soli bezwodnej Na2CO3. Wynik podaj 

z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. 
Zadanie 11. 
Twardość wody można wyrażać w tzw. stopniach niemieckich. Jeden stopień niemiecki(1

0
N) odpowiada 10mg CaO 

przypadającym na 1dm
3
 wody. Ile gramów sody potrzeba dodać do 1dm

3
 wody o twardości 5

0
N aby całkowicie usunąć z niej 

twardość. Wykonaj odpowiednie obliczenia. 
Zadanie 12. 
W roztworze wodnym glukozy na jedną cząsteczkę glukozy przypada 20 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe takiego 
roztworu. 
Zadanie 13. 
Ze 124,5g wodnego roztworu węglanu sodu o stężeniu 6,0% odparowano wodę. Doświadczenie przeprowadzono 
w temperaturze 30

0
C. W takich warunkach tworzą się kryształy uwodnionej soli węglanu sodu –woda(1/10). Oblicz masę 

wykrystalizowanej soli oraz wodę, która wyparowała. 
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Zadanie 14. 
Sól fizjologiczna to 0,9% wodny roztwór chlorku sodu. Ile gramów NaCl należy rozpuścić w 1dm

3
 roztworu chlorku sodu 

o stężeniu 0,5%, aby otrzymać roztwór soli fizjologicznej. Należy założyć, że gęstość obu roztworów wynoszą 1g/cm
3
. 

Zadanie 15. 
Przygotowano 200cm

3
 roztworu, mieszając ze sobą 50cm

3
 toluenu (C6H5CH3) o gęstości 0,862g/cm

3
 i 150cm

3
 benzenu (C6H6) 

o gęstości 0,874g/cm
3
. Oblicz stężenie molowe: 

A. Toluenu, 
B. Benzenu. 

Zadanie 16. 
Gęstość 80% esencji octowej wynosu 1,07g/cm

3
. Oblicz stężenie molowe kwasu octowego w tym roztworze. 

Zadanie 17. 
W laboratorium znajduje się tyko 2-molowy roztwór wodny siarczanu(VI) amonu. Do doświadczenia potrzebujesz 100cm

3
 0,05-

molowego roztworu tej substancji. Ile wody i ile 2-molowego roztworu siarczanu(VI) amonu należy odmierzyć, aby 
przygotować 100cm

3
 0,05-molowego roztworu tej soli. 

Zadanie 18. 
Jakie masy 10% wodnego roztworu chlorku potasu i 2% wodnego roztworu chlorku potasu należy ze sobą zmieszać, aby 
otrzymać 250g 4% wodnego roztworu tej soli. 
Zadanie 19. 
Ile wody należy odparować z 50g 12% wodnego roztworu azotanu(V) sodu, aby otrzymać 20% roztwór tej soli. 
Zadanie 20. 
W probówce umieszczono 0,1 mola wodorotlenku glinu, a następnie dodano 300cm

3
 roztworu kwasu solnego o stężeniu 

1mol/dm
3
. Po reakcji sprawdzono odczyn roztworu za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Opisz przewidywane 

obserwacje, wyciągnij odpowiednie wnioski oraz uzasadnij je, pisząc odpowiednie równanie reakcji w  formie cząsteczkowej 
i jonowej skróconej. 
Zadanie 21. (CKE, PP 22,I/2009) 
Zaprojektuj sposób przygotowania 200 g wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 15% masowych. W tym celu: 

a) podaj, jakie ilości bezwodnego octanu sodu i wody należy użyć do przygotowania roztworu. 
b) zakreśl litery oznaczające potrzebny sprzęt. 

 

c) wymień kolejne czynności, które należy wykonać aby sporządzić roztwór. 
Zadanie 22. (CKE, PP 25,I/2009) 
Reakcję kwasu benzoesowego z zasadą sodową ilustruje równanie: 

 
Oblicz, ile cm

3
 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm

3
 należy użyć w celu całkowitego zobojętnienia 0,4 mola kwasu 

benzoesowego. 
Zadanie 23. (CKE, PR 25,XII/2014) 
Do kolby stożkowej zawierającej 50 cm

3
 wodnego roztworu manganianu(VII) potasu o nieznanym stężeniu dodano 30 cm

3
 

wodnego roztworu szczawianu potasu (K2C2O4) o stężeniu 0,25 mol/dm
3
 (etap 1.). Przebiegła reakcja opisana równaniem: 

 
Po pewnym czasie roztwór się odbarwił. Następnie, w celu usunięcia pozostałej ilości szczawianu potasu, do tej mieszaniny 
dodano 30 cm

3 
wodnego roztworu azotanu(V) wapnia o stężeniu 0,1 mol/dm

3 
(etap 2.). Przebiegła reakcja opisana równaniem: 

 
Wytrącony osad odsączono, wysuszono i zważono. Jego masa była równa 0,32 g. Oblicz stężenie molowe manganianu(VII) 
potasu w badanej próbce. 
Zadanie 24. (CKE, PR 29,V/2002) 
W warunkach normalnych 1 objętość wody rozpuszcza 702 objętości gazowego amoniaku. Oblicz, jaka w tych warunkach jest 
rozpuszczalność amoniaku w wodzie? (gęstość amoniaku d = 0,76g · dm

-3
, gęstość wody d = 1,0 kg · dm

-3
). 

Zadanie 25. (CKE, PP 11,V/2007) 
Przeprowadzono reakcję zobojętniania zilustrowaną równaniem: 

 
Oblicz, jaką objętość kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm

3
 należy użyć do całkowitego zobojętnienia 100 cm

3
 roztworu Ca(OH)2 

o stężeniu 0,2 mol/dm
3
. 
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Zadanie 26. (CKE, PR 13,V/2009) 
Do roztworu chlorku sodu o nieznanym stężeniu (roztwór I) dodano 22,00 g stałego NaCl. Otrzymano 400,00 g roztworu 
o stężeniu 20% masowych. Oblicz stężenie procentowe roztworu I w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Zadanie 27. (CKE, PR 7,V/2010) 
Stężenie procentowe nasyconego wodnego roztworu chlorku potasu o temperaturze 20

o
C wynosi 25,37% masowych. 

Rozpuszczalność w wodzie tego związku w temperaturze 40
o
C jest równa 40 g/100 g wody. W przedziale od 0

o
C do 50

o
C 

zależność rozpuszczalności chlorku potasu od temperatury jest liniowa. Korzystając z powyższych informacji, uzupełnij tabelę, 
a następnie narysuj wykres zależności rozpuszczalności chlorku potasu w wodzie od temperatury w przedziale od 0

o
C do 50

o
C. 

 
 
 
Zadanie 28. (CKE, PR 8,V/2010) 
W 1,00 dm

3 
wody rozpuszczono 112,00 dm

3
 chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych. Oblicz stężenie procentowe 

otrzymanego kwasu solnego w procentach masowych. Załóż, że gęstość wody wynosi 1,00 g/cm
3
. Wynik podaj z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
Zadanie 29. (CKE, PR 11,VI/2012) 
Do 120,00 cm

3
 wodnego roztworu azotanu(V) srebra o gęstości 1,10 g/ cm

3
 o nieznanym stężeniu dodano wodę i otrzymano 500 

cm
3
 roztworu o stężeniu 0,13 mol/dm

3
. Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) roztworu azotanu(V) srebra przed 

rozcieńczeniem wodą. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. 
Zadanie 30. (CKE, PR 18,V/2014) 
W temperaturze 20 °C rozpuszczalność uwodnionego węglanu sodu o wzorze Na2CO3·10H2O wynosi 21,5 grama w 100 gramach 
wody. Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego w temperaturze 20 °C stanowi masa soli bezwodnej Na2CO3. Wynik podaj 
z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. 
Zadanie 31. (CKE, PRs 7,V/2015) 
Oblicz, ile cm

3
 kwasu solnego o stężeniu 2 mol/dm

3
 potrzeba do całkowitego roztworzenia 2 gramów magnezu. Wynik zaokrąglij 

do jedności. 
Zadanie 32. (CKE, PR 18,V/2015) 
W temperaturze 20 °C rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest równa 31,9 grama na 100 gramów wody. Oblicz stężenie molowe 
nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 20 °C, jeżeli gęstość roztworu jest równa 1,16 g · cm

−3
 . 

Zadanie 33. (CKE, PR 11,V/2016) 
W temperaturze 20

o
C rozpuszczalność pentahydratu tiosiarczanu sodu wynosi 176 gramów w 100 gramach wody. Oblicz, ile 

gramów wody należy dodać do 100 gramów nasyconego w temperaturze 20
o
C wodnego roztworu tiosiarczanu sodu, aby 

uzyskać roztwór o stężeniu 25% masowych. W obliczeniach zastosuj wartości masy molowej reagentów zaokrąglone do jedności. 
Wynik końcowy zaokrąglij do jedności. 
Zadanie 34.  
Oblicz, ile gramów siarczanu(VI) manganu(II) – woda(1/7) MnSO4∙7H2O oraz ile gramów wody należy użyć do przygotowania 
500g  12-procentowego roztworu MnSO4. 
Zadanie 35.  
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w zależności od temperatury przedstawiono w tabeli. 

Temperatura 
0
C 20 40 60 80 100 

Rozpuszczalność KNO3, g/100g H2O 32 64 110 169 246 

a) Sporządź wykres zależności rozpuszczalności tej substancji od temperatury w zakresie 20
0
C–100

0
C. 

b) Oblicz masę azotanu(V) potasu, którą należy odważyć do przygotowania 200g nasyconego roztworu tej soli 
w temperaturze 45

0
C. Skorzystaj z wykresu narysowanego w poprzednim podpunkcie. 

Zadanie 36.  
Rozpuszczalność chlorku baru BaCl2 w temperaturze 20

o
C wynosi 44,7 g w 100 g wody. Przygotowano 250g nasyconego roztworu 

BaCl2 w temperaturze 20
o
C. Oblicz liczbę moli jonów chlorkowych w roztworze BaCl2. Obliczenia wykonaj z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  
Zadanie 37. (Gdańsk, PR 15,III/2008) 
Do 20 cm

3
 roztworu chlorku sodu o stężeniu 3% i gęstości 1,02 g·cm

-3
 dodano 80 cm

3
 roztworu chlorku sodu o stężeniu 24% 

i gęstości 1,18 g·cm
-3

. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. 
Zadanie 38. (OPERON, PR 11,XI/2011) 
Przeprowadzono reakcję pomiędzy 20 dm

3
 H2 i 11,2 dm

3
 Cl2 (warunki normalne), aż do wyczerpania jednego z substratów. 

Powstały chlorowodór wprowadzono do wody, otrzymując 500 cm
3
 roztworu kwasu. Oblicz stężenie molowe powstałego w ten 

sposób kwasu solnego, zakładając, że powstały chlorowodór całkowicie rozpuścił się w wodzie. 
Zadanie 39. (OPERON, PR 18,XI/2011) 
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Oblicz, ile centymetrów sześciennych wody należy odparować z 500cm
3
 10-procentowego roztworu NaCl o gęstości 1,07g/cm

3
 , 

aby po zatężeniu otrzymać roztwór tej soli o stężeniu 3 mol/dm
3
. 

Zadanie 40. (OPERON, PR 3,XI/2012) 
Oblicz stężenie molowe 12-procentowego roztworu kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm

3
. Wynik podaj z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku. 
Zadanie 41. (OPERON, PR 22,XI/2012) 
Do 300 cm

3
 roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 0,1 mol/dm

3
 dodano roztwór kwasu solnego o stężeniu 0,2 mol/dm

3
. 

Uzyskano roztwór obojętny. Oblicz objętość dodanego kwasu. Wynik podaj w cm
3
. 

Zadanie 42. (OPERON, PR 16,XI/2013) 
Oblicz, ile cm

3
 65-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,40 g/cm

3
 należy odmierzyć, aby przygotować 

150 cm
3
 0,75 M roztworu tego kwasu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zadanie 43. (OPERON, PR 10,XI/2014) 
Oblicz, jaką objętość 4,5% roztworu H2SO4 o gęstości 1,40 g/cm

3
 należy odmierzyć, aby roztworzyć cynk z 13 g preparatu 

o zawartości 50% czystego cynku. Wynik podaj w cm
3
 z dokładnością do jedności. 

Zadanie 44. (OPERON, PR 27,XI/2015) 
Zmieszano 10 cm

3
 0,5 mol/dm

3
 roztworu amoniaku z 20 cm

3 
0,5 mol/dm

3
 kwasu chlorowodorowego. Wykonaj odpowiednie 

obliczenia chemiczne oraz oceń, których jonów – hydroniowych czy wodorotlenkowych – jest więcej w roztworze. 
Zadanie 45. 
W 120 g wody w temperaturze 80

0
C rozpuszczono 60 g chlorku amonu. Rozpuszczalność  chlorku amonu w tej temperaturze 

wynosi 60 g/100g H2O. Podaj, czy powstał roztwór nasycony czy nienasycony. 
Zadanie 46. 
Oblicz stężenie molowe 15% roztworu wodorotlenku potasu, jeżeli gęstość roztworu wynosi 1,14 g/cm

3
. 

Zadanie 47. 
Nasycony w temperaturze 286K  roztwór siedmiowodnego siarczanu(VI) manganu(II) zawiera 29,5% MnSO4. Oblicz 
rozpuszczalność siedmiowodnego siarczanu(VI) manganu(II) w wodzie. 
Zadanie 48. 
Uczeń w temperaturze pokojowej (20

o
C) przygotował dwa roztwory: 

 50g nasyconego roztworu NaNO3  (rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 88g/100g wody) 

 roztwór otrzymany przez  dodanie 9,3g Na2O do 80g wody. 
Następnie przygotowane roztwory zmieszał. Oblicz: 

a) liczbę moli jonów Na
+  

w otrzymanej mieszaninie;  
b) ile cm

3
 2-molowego roztworu HNO3 potrzeba do zobojętnienia sporządzonego roztworu. 

Zadanie 49. 
Do zobojętnienia 200g roztworu wodorotlenku dwuwartościowego metalu o Cp=8,55% zużyto 40cm

3
 roztworu kwasu 

siarkowego (VI) o Cm=2,5 mol/dm
3
. Wyznacz wzór miareczkowanego wodorotlenku. 

Zadanie 50. 
Oblicz stężenie molowe 20% roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,19 g·cm

-3
. 

 
 
 


