
Dział: Mol, masa molowa, objętość molowa - powtórzenie 

1. Oblicz masę 6,02*1023 atomów węgla. Masa atomu węgla wynosi 1,99*10-23. 

2. Ile atomów żelaza znajduje się w 56g tego pierwiastka.  Masa jednego atomu żelaza wynosi 9,30*10-23g. 

3. Oblicz masę molową tlenu cząsteczkowego, ozonu, kwasu siarkowego(VI), glukozy i sacharozy. 

4. Oblicz ile moli atomów i ile moli cząsteczek zawiera: 1,6kg tlenu, 28kg azotu, 10g wodoru, 120 g chloru. 

5. Oblicz ile moli cząsteczek SO3 zajmuje 500 g SO3. 

6. Oblicz masę substancji 4 moli wody. 

7. Oblicz, gdzie znajduje się więcej moli cząsteczek: w 64 g cząsteczkowego tlenu czy w 56 g cząsteczkowego azotu. 

8. Oblicz, ile atomów wapnia znajduje się w 112 g tlenku wapnia. 

9. Oblicz, ile cząsteczek chloru znajduje się w 33,6 dm3 tego gazu (w warunkach normalnych). 

10. Oblicz ile moli atomów, moli cząsteczek, atomów, cząsteczek znajduje się w 4g wodoru. Jaką objętość zajmuje 

ta ilość wodoru w warunkach normalnych? 

11. Spalono 7,2 g magnezu w parze wodnej. Otrzymano 6,72 dm3 wodoru o gęstości 0,089g/dm3 oraz 12g tlenku 

magnezu. Oblicz masę wody, która przereagowała z magnezem. Zapisz i uzgodnij równanie zachodzącej reakcji. 

12. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać metan z tlenem, aby na 1g metanu przypadały 4g tlenu? 

13. Jaka jest masa próbki siarki, zawierająca tyle samo atomów, co 5,6 g żelaza? 

14. W jakim stosunku masowym należy zmieszać glin z siarką, aby 2 atomy glinu przypadały na 3 atomy siarki? 

15. Odważono 4 g magnezu i 4 g wapnia. Która próbka zawiera więcej atomów? Ile moli atomów zawierają 

te próbki? 

16. W ilu gramach węgla znajduje się tyle samo atomów, co w 96 g siarki? 

17. Ile moli cząsteczek tlenku wapnia zawiera tyle samo tlenu, co 1 mol cząsteczek tlenku magnezu? 

18. Napisz, która z próbek zawiera większą liczbę atomów: mol tlenku sodu czy mol tlenku magnezu. 

19. W 180g wody rozpuszczono 180g glukozy (C6H12O6). Ile cząsteczek wody przypada na jedną cząsteczkę glukozy 

w tym roztworze? 

20. Stosunek masowy miedzi do tlenu w jednym z tlenków miedzi wynosi 8:1. Ustal wzór tego tlenku i podaj jego 

nazwę. 

21. Stosunek masowy wapnia do węgla i do tlenu w pewnym związku chemicznym wynosi 10:3:12. Ustal wzór tego 

związku i podaj jego nazwę. 

22. Jaka objętość CO2 zawiera tyle samo tlenu co 1dm3 SO2. 

23. Gęstość pewnego gazu w warunkach normalnych wynosi 0,76g/dm3. Oblicz masę molową tego gazu. 

24. Ile moli cząsteczek tlenu potrzeba do otrzymania 0,3 mola cząsteczek tlenku magnezu? 

25. Z ilu gramów węglanu magnezu można otrzymać (w reakcji rozkładu) 2,2g CO2? 

26. Ile gramów glinu i ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 0,2 mola siarczku glinu? 

27. Ile gramów wodoru przereaguje całkowicie z 8g tlenu, tworząc wodę? 

28. Oblicz ile gramów kwasu siarkowego (VI) można otrzymać z 20 g tlenku siarki(VI) w reakcji z wodą. 

29. Ile gramów metanu można spalić do CO2 i H2O  w 16g tlenu? 

30. Czy do spalenia 13g  acetylenu do CO2 i H2O wystarczy 40g tlenu? 

31. Ile gramów tlenku magnezu można otrzymać, spalając 12 gramów magnezu? 

32. Podczas reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem wapnia wytrąca się nierozpuszczalny wodorotlenek żelaza 

(III) i powstaje chlorek wapnia. Oblicz, ile moli wodorotlenku żelaza (III) powstaje, jeśli użyjemy do reakcji 5 moli 

wodorotlenku wapnia. 

33. Czy 3g wodoru przereaguje całkowicie z 11,2 dm3 azotu odmierzonego w warunkach normalnych tworząc 

amoniak NH3 ? 

34. Kości człowieka zbudowane są głównie z ortofosforanu(V) wapnia. Oblicz ile wapnia znajduje się w organizmie 

dziecka o wadze 25kg , wiedząc że ortofosforan (V) wapnia stanowi 3% całkowitej masy ciała człowieka. 

35. Po spaleniu 1,12g żelaza w tlenie otrzymano 1,6g tlenku. Ustal wzór tlenu. 

36. Przez roztwór azotanu(V) ołowiu(II) przepuszczono 44,8dm3 (w warunkach normalnych) powietrza zawierającego 

trujący siarkowodór. W wyniku reakcji wytrąciło się 4,78 g osadu. Ustal w procentach objętościowych zawartość 

siarkowodoru w zanieczyszczonym powietrzu. 



37.  W tyglu w temperaturze 4000C prażona 100 g węglanu cynku. Zaszła reakcja opisana równaniem: 

 ZnCO3 ----> ZnO +CO2. Ile ważyła zawartość tygla po reakcji? 

38. W tyglu prażono 120 g CaCO3. Po pewnym czasie przerwano ogrzewanie i stwierdzono, że masa zawartości tygla 

zmniejszyła się o 13,2g. Oblicz ile procent CaCO3 uległo rozkładowi. 

39. Ile dm3 CO2 bierze udział w reakcji z 2g MgO (warunki normalne)? 

40. Ile moli gazowego produktu powstanie w reakcji 24g CaSO3 z nadmiarem H2SO4 i jaką zajmie on objętość 

w warunkach normalnych. 

41. Ustal, ile dm3 gazów (pomiary objętości gazów wykonywano w przeliczeniu na warunki normalne) wydzieli 

się podczas prażenia w jednym reaktorze 2 moli chlorku amonu i 2 moli wodorowęglanu amonu? 

42. Na podstawie obliczeń zapisz objętość (w dm3) powietrza (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 100dm3 

tlenku siarki(IV) w wyniku spalania pirytu (FeS2), jeśli drugim produktem jest tlenek żelaza(II)? 

43. Jedną z metod otrzymywania tlenu jest rozkład nadtlenku wodoru. Z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku oblicz, ile moli H2O2 należy rozłożyć w warunkach normalnych, aby otrzymać 17,92 dm3 tlenu 

cząsteczkowego? 

44. Laboratoryjna metoda otrzymywania tlenku siarki(IV) polega na działaniu kwasem siarkowym(VI) na siarczan(IV) 

potasu. Obliczyć, ile moli siarczanu(IV) potasu potrzeba do otrzymania 0,4 mola tlenku siarki(IV)? Wynik podaj 

z dokładnością do jednej cyfry znaczącej. 

45. Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono – w odpowiednich 

warunkach – reakcję zilustrowaną poniższym równaniem. 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 

Wykonaj obliczenia i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Załóż, że opisana przemiana 

przebiegła z wydajnością równą 100%. 

46. Mangan można otrzymać w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie z równaniem: 

 
Źródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera od 94% do 99% masowych tego 

tlenku. Oblicz, ile gramów glinu potrzeba do redukcji 55 g piroluzytu, który zawiera 95% masowych tlenku 

manganu(IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje niereagujące z glinem ani z manganem. 

47. Pewien metal tworzy z wodorem związek, w którym stosunek molowy metalu do wodoru jest równy 1 : 1. 

Podczas reakcji wodorotlenku tego metalu z tlenkiem węgla(IV) powstaje sól obojętna o masie molowej 

138g/mol. Napisz wzór sumaryczny opisanej soli. Ustal masę molową metalu występującego w opisanej soli. 

48. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń ustal wzór sumaryczny hydratu siarczanu(VI) miedzi(II), wiedząc, 

że zawiera on 25,45% miedzi. (MCu = 63,5 g/mol) 

49. Próbkę nieznanego gazowego węglowodoru o masie 4,5 g poddano całkowitemu spalaniu. Uzyskany tlenek 

węgla(IV) przepuszczono przez roztwór wody wapiennej. Wytrącił się biały osad, który po odsączeniu 

i wysuszeniu miał masę 30 g. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń podaj wzór sumaryczny oraz nazwę 

węglowodoru. 

50. Do dwóch zlewek z kwasem solnym wprowadzono: do jednej 10 gramów żelaza, do drugiej 10 gramów glinu. 

Napisz równania reakcji chemicznych zachodzące w zlewkach. Oblicz, ile moli wodoru powstanie w każdej 

reakcji. 

51. W wyniku fermentacji glukozy powstaje alkohol etylowy. Gęstość etanolu wynosi 0,78 g/cm3. Oblicz, ile cm3 

etanolu otrzymamy w wyniku fermentacji 30 g glukozy, jeżeli proces ten przebiega z wydajnością 40%. Wynik 

podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

52. Analiza elementarna pewnego związku chemicznego wykazała, że zawiera on 26,53% masowych potasu, 35,37% 

masowych chromu, a resztę stanowi tlen. Masa molowa szukanego związku wynosi 294 g/mol. Wyznacz wzór 

rzeczywisty tego związku. 

53. Do kwasu chlorowodorowego (użytego w nadmiarze) wprowadzono 0,2 g mieszaniny stopu cynku z miedzią. 

Wydzielony w czasie reakcji wodór w warunkach normalnych zajmował objętość równą 0,0448 dm3. Oblicz skład 

procentowy stopu w procentach masowych. 

 


