
Ćwiczenia nr 3: Przeliczanie stężeń

wersja z 30 sierpnia 2007

1. Ile litrów roztworu o stężeniu 1,5mol/l można otrzymać z 50ml 25% roztworu KOH (ρ=1,2364g/ml)?

2. Przygotowano 250ml kwasu solnego o stężeniu 2mol/l, rozcieńczając odpowiednio kwas solny o
stężeniu 35% (ρ=1,1740g/ml). Jakie objętości stężonego kwasu i wody należy użyć do tego celu?

3. Zmieszano 25ml roztworu HCl o stężeniu 0,2mol/l i 70ml roztworu tego kwasu o stężeniu 0,5mol/l.
Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

4. Ile mililitrów 54% (ρ=1,4350g/ml) roztworu kwasu siarkowego (VI) należy dodać do 500ml roztworu
tego kwasu o stężeniu 0,05mol/l, aby otrzymany roztwór zawierał w 1ml 0,009807g H2SO4?

5. Jaką objętość roztworu HNO3 o stężeniu 2mol/l należy dodać do 100ml 20%
(ρ=1,1150g/ml) roztworu tego kwasu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 3mol/l?

6. Zmieszano 25ml roztworu zawierającego 10mmol Na2CO3 z taką samą objętością roztworu CaCl2 o
stężeniu 2mol/l, a następnie dopełniono całość wodą do objętości 100ml. Obliczyć stężenie molowe
jonów pozostałych w roztworze, przyjmując że rozpuszczalność powstających soli trudno rozpusz-
czalnych jest równa zeru.

7. Do 150ml roztworu MgCl2 o stężeniu 2mol/l dodano 90ml roztworu K2SO4 o stężeniu 0,25mol/l,
160ml roztworu NaCl o stężeniu 1,5mol/l oraz 100ml roztworu (NH4)2SO4 o stężeniu 3mol/l. Ob-
liczyć stężenie każdego z jonów w roztworze.

8. Sporządzono roztwór KOH w wodzie poprzez rozpuszczenie 1g tego związku w 1,5l wody. Do 123ml
tak otrzymanego roztworu dodano 27ml roztworu KOH o stężeniu 5% (ρ=1,044g/ml). Roztwór ten
omyłkowo :-) zatężono do 50ml a następnie rozcieńczono wodą do 100ml i zmieszano z 25g roztworu
KOH o stężeniu 10% (ρ=1,0904g/ml). Otrzymany roztwór odparowano do sucha. Jaką masę KOH
otrzymano?

9. Należy otrzymać tonę 20% roztworu KCl, mając do dyspozycji stały KCl oraz jego 10% roztwór
wodny. Jak należy przygotować żądany roztwór?

10. Woda królewska jest mieszaniną stężonych kwasów solnego i azotowego (V), najczęściej w stosunku
3mole HCl na 1mol HNO3. Obliczyć, w jakim stosunku wagowym i objętościowym należy zmieszać
36,5% kwas solny (ρ=1,180g/ml) z 63% kwasem azotowym(V) (ρ=1,390g/ml) aby otrzymać wodę
królewską o podanym składzie.

11. Ile gramów 20% roztworu kwasu siarkowego potrzeba do rozpuszczenia 6,745g glinu?

12. Ile gramów 15% roztworu wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia kwasu azotowego znajdu-
jącego się w 40g 12% roztworu?

13. Z jakiej objętości 0,12-molowego roztworu siarczanu sodowego otrzyma się 480ml 0,2-molowego
roztworu po odparowaniu rozpuszczalnika? Ile należy odparować tego rozpuszczalnika?

14. W czasie reakcji 40cm3 roztworu kwasu solnego z cynkiem wydzieliło się 6988,8cm3 wodoru zmie-
rzone w warunkach normalnych. Obliczyć stężenie molowe roztworu kwasu.

15. W 150g wody rozpuszczono 20g dziesięciowodnego siarczanu (VI) sodu. Obliczyć stężenie procen-
towe otrzymanego roztworu oraz ułamki molowe składników w roztworze.

16. Po zmieszaniu 245,2g kwasu siarkowego (VI) i 135,2g wody otrzymano roztwór o gęstości 1,55g/cm3.
Obliczyć ułamki molowe składników roztworu oraz stężenia: procentowe i molowe.



17. Obliczyć stężenie molowe czystej wody w temperaturze 50oC. Gęstość wody w tej temperaturze
wynosi 0,988g/cm3.

18. Zmieszano 50g 30% wodorotlenku sodu oraz 25g 12% roztworu tej zasady, a następnie z otrzyma-
nego roztworu odparowano 15g wody. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu
oraz ułamki molowe składników.

19. Gęstość roztworu kwasu azotowego (V) w którym znajduje się 0,11 ułamka molowego tego kwasu
wynosi 1,18g/cm3. Obliczyć objętość, do jakiej należy rozcieńczyć 10cm3 tego roztworu, aby otrzy-
mać ściśle 2-molowy roztwór.

20. W kolbie miarowej o pojemności 200cm3 znajduje się 0,5-molowy roztwór wodorotlenku sodu. Z
kolby pobrano 20cm3 roztworu, a na jego miejsce wprowadzono 1,6g stałego NaOH i dopełniono
roztwór w kolbie wodą do kreski. Obliczyć stężenie otrzymanego w ten sposób roztworu.

21. Ile cm3 0,5-molowego roztworu kwasu solnego potrzeba do rozpuszczenia 1 grama węglanu wapnia?

22. Do 100g roztworu węglanu amonu zawierającego 0,1 ułamka molowego tej soli wprowadzono nad-
miar kwasu octowego. Ile dm3 dwutlenku węgla wydzieli się w trakcie tej reakcji w warunkach
normalnych?

23. Do 400g 20% roztworu chlorku sodu wprowadzono 6,72cm3 gazowego chlorowodoru odmierzonego
w warunkach normalnych. Obliczyć zawartość jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.

24. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie chlorowodór wydzielony z 400cm3 26,2% roztworu
kwasu solnego, którego gęstość wynosi 1,13g/dm3?

25. 28,78dm3 amoniaku rozpuszcza się w 50g metanolu w warunkach normalnych. Obliczyć procentową
zawartość amoniaku oraz jego ułamek molowy w otrzymanym roztworze.

26. Ile gramów 10% kwasu siarkowego potrzeba do rozpuszczenia 5,3052g stopu magnezu z cynkiem,
w którym ułamek molowy magnezu wynosi 0,3?

27. Jaką objętość 18,7% roztworu wodorotlenku sodowego o gęstości 1,2g/cm3 należy zużyć do całko-
witego wytrącenia żelaza zawartego w 300cm3 2,5-molowego roztworu chlorku żelaza (III)?

28. Jaką objętość 6,74% roztworu KOH o gęstości 1,06g/cm3 można zastąpić 250g 1,47-molowego
roztworu NaOH, którego gęstość wynosi 1,06g/cm3?

29. Jaką objętość 23,29% roztworu HCl można zobojętnić 5dm3 11,14% roztworu węglanu sodowego?
Gęstości obu roztworów są jednakowe i wynoszą 1,115g/cm3.



ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

1. 0,184l

2. Vkw=44,4ml; Vwody=205,6ml

3. Cp=1,53%

4. V54%=3,2ml

5. V=53,4ml

6. CmNa+=0,2mol/l; CmCl−
=1mol/l; CmCa2+=0,4mol/l

7. CmMg2+=0,6mol/l; CmCl−
=1,65mol/l;//CmK+=0,09mol/l; CmNa+=0,48mol/l; Cm

NH
+
4

=1,2mol/l;

Cm
SO

2−
4

=0,645mol/l

8. mKOH=3,99g

9. mKCl=111,11kg; mr−ru=888,89kg

10. V:V =3,53:1; m:m=3:1

11. 183,9g

12. 20,31g

13. Z 800ml roztworu należy odparować 320ml rozpuszczalnika.

14. Cm=15,53mol/l

15. Cp=5,18%, xmol1=0,996, xmol2=0,004

16. xmol1=0,25, xmol2=0,75, Cm=10,19mol/l, Cp=64,5%

17. Cm=55,49mol/l

18. Cp=30%, xmol1=0,162, xmol2=0,838

19. Vr−u=28,25cm3

20. Cm=0,65mol/l

21. Vr−u=39,66cm3

22. VCO2=8,678dm
3

23. Cp=12,14%

24. VHCl=72,67cm3

25. %(m/m)=30,4%, xmol=0,45

26. mH2SO4=98,08g

27. VNaOH=399cm3

28. VKOH=272cm3

29. VHCl=1648,9cm3


