


Zadanie 1. (0-1) 
Przygotowano mieszaniny: wody z lotem i wody z etanolem.

Wstaw znak X w odpowiednie pola tabeli, tak aby najpełniej scharakteryzować 
otrzymane mieszaniny.

Zadanie 2. (0-1) 
Jodyna jest preparatem o działaniu odkażającym. Aby otrzymać 100,0 gramów jodyny, 
miesza się 3,0 gramy jodu, 1,0 gram jodku potasu, 90,0 gramów etanolu o stężeniu 96% 
masowych (pozostałe 4% masy stanowi woda) oraz 6,0 gramów wody. Powstała mieszanina 
jest ciemnobrunatnym roztworem. Jod rozpuszczony w etanolu ma ograniczoną trwałość. 
Reaguje z wodą obecną w roztworze, tworząc jodowodór i kwas jodowy(I) o wzorze HIO, 
który z kolei utlenia etanol najpierw do aldehydu, a następnie − do dalszych produktów. 
Aby zapobiec tym przemianom, do jodyny dodaje się rozpuszczalny w wodzie jodek potasu. 
W wyniku reakcji jodu cząsteczkowego z jonami jodkowymi powstają trwałe jony 
trijodkowe, dzięki czemu jod nie reaguje z wodą.  

Na podstawie: http://www.doz.pl, A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010 oraz R.T. Morrison, R.N. Boyd, 
Chemia organiczna, t. 1, Warszawa 2008.  

Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) etanolu w jodynie przy 
założeniu, że nie zaszła reakcja utleniania etanolu. Wynik zaokrąglij do pierwszego 
miejsca po przecinku.
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Zadanie 3. (0-1) 
W wodnym roztworze fruktozy (C6H12O6) na jeden mol cząsteczek tego cukru przypada 
9,03 · 1024 cząsteczek wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu w procentach masowych. Wynik podaj z 
dokładnością do liczby całkowitej. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas 
molowych:  MC6H12O6  = 180 g · mol−1 , MH2O  = 18 g · mol−1.

Zadanie 4. (0-2) 
Zgodnie z normami Unii Europejskiej dopuszczalna zawartość jonów azotanowych(V) w 
wodzie pitnej wynosi 44 mg/dm3 wody. Po zbadaniu próbki wody pobranej z rzeki okazało 
się, że w objętości 30 cm3 tej wody znajduje się 0,004 g jonów azotanowych(V).

Określ, czy woda pobrana z rzeki nadaje się do picia. Odpowiedź uzasadnij 
odpowiednimi obliczeniami.



Zadanie 5. (0-1) 
W 0,75 dm3 wody rozpuszczono 0,25 mola tlenku baru. Oblicz stężenie procentowe 
otrzymanego roztworu wody barytowej (gęstość wody 1 g/cm3).

Zadanie 6. (0-2) 
W czasie kwaśnienia mleka spożywczego, w wyniku fermentacji, z cukru obecnego w 
mleku powstaje kwas mlekowy. Proces fermentacji mlekowej jest powszechnie stosowany 
przy produkcji jogurtów, kefirów. 

Oblicz ile gramów kwasu mlekowego znajduje się w 3 dm3 kwaśnego mleka, jeżeli 
wiadomo, że zawartość tego kwasu w kwaśnym mleku wynosi 2,1% wagowych, a 
gęstość kwaśnego mleka wynosi 1,027 g/cm3.



Zadanie 7. (0-2) 
Nawozy sztuczne, stosowane w celu zwiększenia zawartości składników mineralnych w 
glebie, przygotowuje się przez mieszanie różnych związków chemicznych w odpowiednich 
proporcjach.

Oblicz, w jakim stosunku masowym, w zaokrągleniu do liczb całkowitych, należy 
zmieszać azotan(V) potasu (saletrę potasową) i azotan(V) amonu (saletrę amonową), 
aby otrzymać nawóz zawierający 20,90% masowych azotu.

Zadanie 8. (0-2) 
Ile gramów 96% i 75% roztworów kwasu siarkowego (VI) należy użyć do 
sporządzenia 150 g 80% roztworu H2SO4.



Zadanie 9.  
Zmieszano 200,00 cm3 technicznego kwasu solnego o stężeniu 30,00% (wyrażonym w 
procentach masowych) i 200,00 cm3 wody destylowanej. 

Na wykresie przedstawiono zależność gęstości kwasu solnego od jego stężenia 
procentowego.

Zadanie 9.1. (0-1) 
Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) otrzymanego kwasu solnego. 
Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1,00 g/cm3.



Zadanie 9.2. (0-1) 
Oblicz stężenie molowe otrzymanego kwasu solnego. Przyjmij, że objętość tego 
roztworu jest sumą objętości kwasu solnego technicznego i wody.

Zadanie 10. (0-2) 
Oblicz ile cm3 wody należy dodać do 20 cm3 0,5 molowego roztworu KOH aby 
otrzymać 0,2 molowy roztwór.



Zadanie 11.  
Dane są dwa roztwory związków nieorganicznych, o których wiadomo, że roztwór I jest 
roztworem wodorotlenku zbudowanym m.in. przez dwudodatnie kationy metalu (M2+), 
których masa stanowi 80,12% masy omawianego związku. Stężenie procentowe tego 
roztworu wynosi 1%. Roztwór II został otrzymany w wyniku reakcji 689,5 cm3 tlenku 
siarki(IV) (warunki normalne) z 40 cm3 wody. 
 
Zadanie 11.1. (0-1) 
Dokonując odpowiednich obliczeń, wyznacz wzór wodorotlenku tworzącego roztwór I.

 

Zadanie 11.2. (0-1) 
Napisz wzór związku tworzącego roztwór II oraz oblicz jego stężenie procentowe. 
Wynik podaj z dokładnością do jedności.  

Zadanie 11.2. (0-1) 
Napisz wzór związku tworzącego roztwór II oraz oblicz jego stężenie procentowe. 
Wynik podaj z dokładnością do jedności. 



Zadanie 11.3. (0-1) 
Oblicz stężenie molowe roztworu II, wiedząc, że gęstość tego roztworu wynosi 
1,03 g/cm3. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 11.4. (0-1) 
Zakładając, że roztwór I przygotowano poprzez zmieszanie dwóch roztworów 
wodorotlenku zawierającego kation M2+:
• roztworu A o stężeniu 2%
• oraz roztworu B o stężeniu 0,1%,
oblicz masy roztworów A i B, jakie zmieszano ze sobą w celu otrzymania 300 cm3 
roztworu I. W obliczeniach przyjmij gęstość roztworu I równą gęstości wody – 1 g/cm3. 
Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 



Zadanie 12. (0-2) 
Magnez reaguje z kwasem solnym zgodnie z równaniem :

Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2

Do zlewki zawierającej 500 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2,0 mol/dm3 wrzucono 12,0 
gramów magnezu. 

Oblicz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, stężenie molowe kwasu 
solnego w chwili, kiedy przereagowało 20% magnezu. Przyjmij , że w czasie reakcji 
objętość roztworu nie uległa zmianie.



Zadanie 13. (0-2) 
Do kolby stożkowej zawierającej 50 cm3 wodnego roztworu manganianu(VII) potasu o 
nieznanym stężeniu dodano 30 cm3 wodnego roztworu szczawianu potasu (K2C2O4) o 
stężeniu 0,25 mol/dm3 (etap 1.). Przebiegła reakcja opisana równaniem:  

5 C2O42— + 2 MnO4— + 16 H+ → 10 CO2 + 2 Mn2+ + 8 H2O  

Po pewnym czasie roztwór się odbarwił. Następnie, w celu usunięcia pozostałej ilości 
szczawianu potasu, do tej mieszaniny dodano 30 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) wapnia 
o stężeniu 0,1 mol/dm3 (etap 2.). Przebiegła reakcja opisana równaniem:  

C2O42— + Ca2+ → CaC2O4  

Wytrącony osad odsączono, wysuszono i zważono. Jego masa była równa 0,32 g. 

Oblicz stężenie molowe manganianu(VII) potasu w badanej próbce.



Zadanie 14. (0-2) 
Stężenie procentowe nasyconego wodnego roztworu chlorku potasu o temperaturze 20°C 
wynosi 25,37% masowych. Rozpuszczalność w wodzie tego związku w temperaturze 40°C 
jest równa 40 g/100 g wody. W przedziale od 0°C do 50°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°C do 50°C.



Zadanie 15.  
W poniższej tabeli podane są wartości rozpuszczalności dwóch substancji stałych w wodzie 
w różnych temperaturach. 

Zadanie 15.1. (0-1) 
Na podstawie danych z powyższej tabeli ustal i napisz wzór soli oraz podaj 
temperaturę, w której nasycony roztwór tej soli ma stężenie równe około 49% 
masowych (w przybliżeniu do liczby całkowitej). 

Wzór soli: ………………… Temperatura: ……………

Zadanie 15.2. (0-2) 
Do 100 g wody dodano 45 g stałego NaCl i otrzymano mieszaninę niejednorodną o 
temperaturze 20°C. 

Oblicz, jaką najmniejszą ilość wody należy dodać do otrzymanej mieszaniny, aby sól 
uległa całkowitemu rozpuszczeniu (w temperaturze 20°C). Wynik podaj w gramach. 
Skorzystaj z tabeli podanej w informacji wstępnej. 



Zadanie 16. (0-2) 
Oblicz, ile gramów CuSO4 · 5H2O należy rozpuścić w 500 g wody, aby otrzymać 
roztwór o stężeniu równym 5% masowych.



Zadanie 17. (0-2) 
W tabeli przestawiono rozpuszczalność chlorku potasu w wodzie w temperaturze 20°C i 
40°C.

Oblicz, ile gramów KCl należy dodać do 250 gramów nasyconego w temperaturze 
20ºC roztworu tej soli, aby po ogrzaniu mieszaniny do 40ºC dodana sól rozpuściła się 
całkowicie, a roztwór pozostał nasycony. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po 
przecinku.



Zadanie 18. (0-2) 
W temperaturze 20ºC rozpuszczalność pentahydratu tiosiarczanu sodu Na2S2O3 · 5 H2O 
wynosi 176 gramów w 100 gramach wody.

Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 100 gramów nasyconego w temperaturze 
20ºC 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 19. (0-2) 
Do sporządzenia roztworu siarczanu(VI) manganu (II) MnSO4 używa się soli uwodnionej 
MnSO4 · 7 H2O. Stężenie procentowe nasyconego roztworu siarczanu(VI) manganu(II) 
wynosi 30% masowych w temperaturze 286 K.  

Oblicz rozpuszczalność MnSO4 · 7 H2O w temp. 286 K. Wynik zaokrąglij do jedności. 



Zadanie 20. (0-2) 
Mieszaninę metyloaminy i etyloaminy o sumarycznej masie 14,5 g wprowadzono do wody 
otrzymując 0,5 dm3 roztworu. Na jego zobojętnienie zużyto 800 cm3 kwasu solnego o 
stężeniu molowym równym 0,5 mol/dm3. W roztworze zaszły równolegle dwie reakcje :

CH3NH2 + H+ → CH3NH3+

CH3CH2NH2 + H+ → CH3CH2NH3+ 

Oblicz stężenie molowe metyloaminy w zobojętnianym roztworze. Wynik podaj z 
dokładnością do jednego miejsca po przecinku.


