
Matura – przykładowe zadania:   RÓWNOWAGI W ROZTWORACH WODNYCH ELEKTROLITÓW.  

_______________________________________________________________________________________________ 
1. W jaki sposób należy przygotowad 200 cm

3
 roztworu wodnego KOH, którego pH będzie równe 13? Zaprojektuj 

doświadczenie prowadzące do otrzymania 200 cm
3
 roztworu o zadanym H. Do dyspozycji masz stały KOH, wodę i niezbędny 

sprzęt laboratoryjny. 
2. Oblicz stężenie molowe roztworu, który powstał w czasie reakcji 0,046g sodu z wodą o objętości 200cm

3
. Zakładamy, 

że objętośd roztworu po reakcji wynosi również 200cm
3
. Oblicz też pH tak otrzymanego roztworu. 

3. W trzech probówkach znajdują się wodne roztwory węglanu sodu, chlorku glinu i azotanu (V) sodu. Zbadano odczyn 
każdego z roztworów. Wyniki przedstawiono w tabeli. Uzupełnij poniższą tabelę oraz napisz w formie jonowej skroconej 
równania odpowiednich reakcji (lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi). 

 Probówka 1 Probówka 2 Probówka 3 

Barwa papierka 
uniwersalnego 

żółta czerwona niebieska 

Substancja (wzór) 
 
 

  

Barwa 
fenoloftaleiny 

   

Odczyn roztworu 
 
 

  

Równanie reakcji 
 
 

  

4. Oblicz pH 0,01-molowego wodnego roztworu NaOH. 
5. Jak można doświadczalnie odróżnid roztwór chlorku glinu od roztworu chlorku potasu przy użyciu papierka wskaźnikowego? 

Uzasadnij odpowiedź, zapisując odpowiednie równania reakcji w formie jonowej skróconej. 
6. Rozpuszczono w wodzie 0,3 mola siarczanu(VI) sodu i 0,2 mola azotanu(V) sodu, roztwór dopełniono wodą do objętości 

0,5dm
3
. Oblicz stężenie molowe : 

a) Każdej rozpuszczonej soli, 
b) Kationów i anionów pochodzących z dysocjacji soli.  

7. Kwas fosforowy(V) jest elektrolitem średniej mocy dysocjującym trójstopniowo. Stale dysocjacji dla kolejnych etapów 
dysocjacji mają następujące wartości; K1=6,9*10

–3
,  K2=6,1*10

–8
,  K3=4,8*10

–13
. 

a) Napisz równania dysocjacji oraz podaj nazwy anionów tworzących się w kolejnych etapach dysocjacji. 
b) W zlewce znajduje się wodny roztwór kwasu fosforowego(V). Uporządkuj wszystkie jony występujące w tym roztworze 

według malejącego stężenia molowego. 
8. Jak odróżnid roztwór wodny chloranu(VII) potasu od roztworu wodnego chloranu(I) potasu? Odpowiedź uzasadnij 

oraz napisz odpowiednie równania reakcji. 
9. Do wody amoniakalnej dodano krople fenoloftaleiny: 

a) Jaką barwę ma ten roztwór? 
b) Jaki jest odczyn wody amoniakalnej? 
c) Czy amoniak NH3 jest zasadą według teorii Arheniusa? 

10. Ile gramów tlenku magnezu przereaguje z 500cm
3
 kwasu azotowego(V) o stężeniu 4,6 mol/dm

3
. Oblicz stężenie procentowe 

otrzymanej soli, jeśli gęstośd roztworu HNO3 wynosi 1,15 g/cm
3
. 

11. Napisz równania reakcji hydrolizy następujących soli w formie jonowej skróconej (lub zaznacz, że hydroliza nie zachodzi) 
oraz określ odczyn wodnych roztworów soli. 
a) Chlorek żelaza (III), 
b) Azotan(V) wapnia, 
c) Chlorek amonu, 
d) Octan wapnia, 
e) Węglan amonu. 

12. 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 równania reakcji w formie 
cząsteczkowej i jonowej skróconej. 

13. Wartośd pH kwasu etanowego o stężeniu molowym 0,0575 mol/dm
3
 wynosi 3. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu. 

14. Jakie jest stężenie amoniaku w wodzie, jeśli pH tego roztworu wynosi 8. Stała dysocjacji dla zasady amonowej wynosi 
K=5,75*10

–10
? 

15. Oblicz liczby moli jonów pochodzących z dysocjacji soli w 125cm
3
 roztworu chlorku wapnia o stężeniu 0,02 mol/dm

3
. 

16. W wodzie rozpuszczono 11,2dm
3
 chlorowodoru (warunki normalne). Roztwór dopełniono wodą do objętości 0,75dm

3
. 

Ile wynosi stężenie molowe kationów wodorowych w tak otrzymanym roztworze? 
17.  Oblicz pOH roztworu  kwasu azotowego (III) o stężeniu 0,5 mol/dm

3
 i stopniu dysocjacji α=2%. 

18. Do trzech probówek, w których znajdowało się po 10cm
3
 0,1-molowego roztworu HCl dodano kolejno: 5cm

3
 0,1 mol/dm

3
 

HCl, 5cm
3
 0,1 mol/dm

3
NaOH i 5 cm

3
 wody. Określ w tabeli, jak zmieniło się pH w kolejnych probówkach (wzrost wartości, 

spadek wartości, bez zmian). 
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Probówka Zmiana pH 

1  

2  

3  

19. Do 10cm
3
 roztworu NaOH o pH=12 dodano 900cm

3
 roztworu kwasu HX o pH =2. Oblicz pH nowego roztworu. 

20. Oblicz stopieo dysocjacji pewnego kwasu HX jeśli pH 0,05-molowego roztworu tego kwasu wynosi 2. 
21. Oblicz stopieo dysocjacji, stężenie kationów wodoru, pH, stężenie cząsteczek zdysocjowanych i stężenie cząsteczek 

niezdysocjowanych w 0,01-molowym roztworze słabego kwasu HX o stałej dysocjacji K=1,0*10
–8

. 
22. Oblicz stalą dysocjacji kwasu typu H, jeśli wiadomo, że jego stężenie molowe wynosi 0,001 mol/dm

3
,a pH jego roztworu 

równe jest 4. 
23. Zmieszano 5cm

3
 0,05-molowego roztworu chlorku potasu z 5cm

3
 0,08-molowego roztworu azotanu(V) srebra(I). 

Czy w takich warunkach wytrąci się osad chlorku srebra(I)? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. Iloczyn 
rozpuszczalności chlorku srebra(I) w warunkach prowadzenia doświadczenia wynosi 1,6*10

–10
. 

24. Iloczyn rozpuszczalności szczawianu baru wynosi 3,2*10
–5

 w warunkach standardowych. Do 15cm
3
 0,001-molowego chlorku 

baru dodano 30cm
3
 0,002-molowego roztworu szczawianu sodu. Czy wytrąci się osad szczawianu baru? Odpowiedź 

uzasadnij obliczeniami. 
25. Jaka jest rozpuszczalnośd (wyrażona w molach na dm

3
 roztworu) podanych niżej soli oraz ile wynoszą stężenia 

poszczególnych jonów w roztworach pozostających w równowadze z osadem? Wykonaj obliczenia dla: 

 
Jodku ołowiu(II) iloczyn 

rozpuszczalności wynosi 7,0*10
–9 

Siarczku cynku(II) iloczyn 
rozpuszczalności wynosi 1,1*10

–24 

Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności 
 
 

 

Rozpuszczalnośd soli 
 
 

 

Stężenie anionów w roztworze 
 
 

 

Stężenie kationów w roztworze 
 
 

 

26. Poniżej przedstawiono stałe dysocjacji kilku kwasów. Na podstawie wartości podanych stałych dysocjacji uszereguj kwasy 
według malejącej mocy: 

Kwas Stała dysocjacji 

HCN 6,17*10
–10 

HClO2 1,10*10
–2 

HNO2 7,08*10
–4 

HF 6,76*10
–4 

HClO 4,47*10
–8 
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